महाराष्ट्र विधानपररषद
चौथे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, ददनाांि १८ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २७, १९३९ (शिे)
(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री

(२) ग्रामवििास, मदहला ि बालवििास मांत्री

(३) िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र
वििास मांत्री

(४) सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री

(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु त जाती,

याांचे प्रभारी विभाग

भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री

-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १०८
-------------------------------------

विद्यार्थयाांनी जात िैधता प्रमाणपत्र सादर न िेल्याने िैद्यिीय ि
अशभयाांत्रत्रिीचे प्रिेश रद्द िेल्याबाबत
(१)

*

३४६७७ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग, अॅि.जयदे ि

गायििाि : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) अनस
ु चू चत जाती, अनस
ु चू चत जमाती, विमक्
ु त जाती, भ्क्या जमाती
आणि इतर मागासिगग (ओबीसी) प्रिगागतील ३५३ विद्यार्थयाांनी मा.सिोच्च

न्यायालयाच्या आशा नानस
ु ार जात िताता प्रमािपर स साशर न कायायाना सन
२०१७ माील ितद्यकीय ि अभभयाींत्रर सकीचा प्रिान रद्द करण्यात आला आहा त, हा
खरा आहा काय,
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(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला, त्यानष
ीं ाना विद्यार्थयाांचा नतक्षणिक िषग िाया जािू नया
ु ग
यासाठी कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) अींनत: खरा आहा . सींविााननक आरक्षिाव्शारा प्रिान
भमळविण्यासाठी जात िताता प्रमािपर स साशर न करता हमीपर साच्या आाारा

ितद्यकीय ि शीं त अभ्यासक्रमाचा प्रिान करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाना

आशा न पाररत काला होता. सशर आशा नास मा.सिोच्च न्यायालयाना दशनाींक

०४/०८/२०१७ रोजी स्थचगती दशली होती. त्यानष
ीं ाना जात िताता प्रमािपर स
ु ग
नसिाऱ्या विद्यार्थयाांचा प्रिान रद्द समजण्यात यातील असा आयक्
ु त, राज्य

सामाईक प्रिान परीक्षा कक्ष याींनी नो्ीनीव्शारा जाहीर काला होता. त्यामध्या सिग
प्रिगागतील एकूि ३५३ उमाशिाराींचा समािान होता. तथावप, त्यानींतर सशर

याशीतील ज्या उमाशिाराींनी विहीत मश
ु तीत जात िताता प्रमािपर स साशर काला,
अना उमाशिाराींना प्रिानासाठी पार स समजण्यात आला आहा .
नाहीत.

अभभयाींत्रर सकी अभ्यासक्रमासाठी प्रिाभनत विद्यार्थयाांचा प्रिान रद्द कालाला

(२) मा.न्यायालयाना दशलायाया आशा नानस
ु ार कायगिाही करण्यात आली आहा .
तसाच, मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ि मा.उच्च न्यायालयाच्या आशा नानस
ु ार
प्रिानासाठी ननिड याशया प्रभसध्श करण्यात आलायाया आहा त.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

राज्यात िजवमाफी जादहर िेल्यामळ
ु े होणारी
आधथवि तट
ु दरू िरण्याबाबत

(२)

*

३५९७६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय वित्त
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नासनाना नातकऱ्याींसाठी ३४ हजार को्ी रुपयाींची कजगमाफी जादहर

कायायामळ
ु ा विकासकामाींिरील ि अन्य काही खचागत नासनास ककमान ३०

्क्का कपात करािी लागिार असन
ू नासकीय कमगचाऱ्याींची सातव्या िातन
आयोगाची मागिी असन
ू हा िातन आयोग लागू कायायास आचथगक त्
ु ननमागि
होिार असयायाचा माहा ऑगस््, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला
आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी राज्यात ननमागि होिारी आचथगक त्
ु शरू
करण्यासाठी नासनाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा,
(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१), (२) ि (३) छर सपती भनिाजी महाराज नातकरी

सन्मान योजनाींतगगत रुपया ३४,०२२ को्ी इतका ननाी तातडीना द्याियाचा
असयायाना ि हा खचग प्राथम्याना कराियाचा असयायाना खुयाया बाजरातन
ू
रुपया २०,००० को्ी इतका अचाकचा कजग उभारिीस अनम
ु ती शा ण्याची केंद्र
नासनास विनींती करण्यात आलाली आहा .

राज्य नासनाना अथगसक
ीं यापीत कालाला महसल
ू ि खचग याींचा योग्य

ननयोजन

करण्यासाठी

माभसक

ननाी

वििरिपर स

तयार

करण्यात

यात.ा

त्यानस
ीं ाना माभसक खचागचा
ु ार शर मदहन्याला जमा होिाऱ्या ननाीच्या अनष
ु ग
ढोबळमानाना

अींशाज

तयार

करण्यात

यातात.

राज्य

नासनाला

मोठया

प्रमािािर महसल
ू आचथगक िषागच्या नाि्च्या मदहन्यात म्हिजाच माचग मध्या

उपलब्ा होतो. त्यानष
ीं ाना तसाच प्रााान्याना हाती घ्याियाची कामा या
ु ग

बाबीींचा सिांकष विचार करुन नासनाना दशनाींक ३०/६/२०१७ ि ८/८/२०१७ च्या
पररपर सकाद्िारा महसल
ू ी लाख्यातील ननाी ७० ्क्का तसाच भाींडिली लाख्यातील

ननाी ८० ्क्का इतका ननाी आचथगक िषागच्या पदहयाया नऊ मदहन्याींकरीता
प्रनासकीय विभागाींना उपलब्ा करुन शा ण्यात आलाला आहा .

केंद्र नासनाच्या ७ व्या िातन आयोगाच्या भनफारनीनस
ु ार केंद्र

नासनाना

केंद्र

नासकीय

कमगचाऱ्याींना

विदहत

कालायाया

िातन

श्रािीच्या

अनष
ीं ाना राज्य नासकीय ि इतर पार स कमगचाऱ्याींना सा
ु ग
ु ाररत िातनश्रािीची
भनफारस करण्याकरीता राज्य नासनाना श्री.का.पी. बक्षी, सािाननित्ृ त अपर
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मख्
ु य सचचि, महाराषर नासन याींच्या अध्यक्षताखाली राज्य िातन सा
ु ारिा
सभमती २०१७ गठीत काली असन
ू या सभमतीचा अहिाल राज्य नासनास
अद्याप अप्राप्त आहा .

-----------------

रायगि जजल्हयाच्या पयवटन वििासाला चालना शमळण्याबाबत
(३)

*

३५५८७ श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय पयवटन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड जजया्यातील ५९ गािाींच्या पयग्न विकासासाठी प्राशा भनक पयग्न

विकास कायगक्रमाींतगगत २४३ को्ीींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला
आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, आराखडा तयार करण्यासाठी कन्सया्ीं न्् इींजजननअर सव्हीसास,

पि
ु ा या सींस्थाची नामिक
ू करण्यात आली असन
ू सन २०१३-१४ या शरम्यान
सशर आराखडा नासनाच्या मींजूरीसाठी पाठविण्यात आला असन
ू नासनाना
त्यास मींजूरी दशली नाही, हा ही खरा आहा काय,

(३) तसाच आराखडयास मींजरू ी न भमळण्याची कारिा काय आहा त,

(४) असयायास, रायगड जजया्यातील ५९ गािाींच्या पयग्नाच्या विकास
करण्यासाठी तसाच आराखड्यास मींजूरी शा ण्याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही
काली िा करण्यात यात आहा ?

श्री.जयिुमार रािल : (१) होय, मार स सशर आराखडा पयग्न स्थळाींचा आहा .

(२), (३) ि (४) रायगड जजया्याच्या पयग्न विकास आराखड्याबाबत नासन

ननिगयास मान्यता घािा ि तो ननगगभमत करण्याची कायगिाही अींनतम ्प्प्यात
आहा .

-----------------
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शशिाजीनगर (जज.पुणे) पररसरातील सुधारगह
ृ ात अल्पियीन
अनाथ मुलाांचे लैंधगि शोषण झाल्याबाबत

(४)

*

३५११५ अॅि.जयदे ि गायििाि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२६०५ ला

ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भनिाजीनगर (जज.पि
ु ा) पररसरातील सा
ु ारगह
ु ाींचा
ृ ात अयापियीन अनाथ मल
लैंचगक नोषि झायायाचा माहा सप््ें बर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास
आला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, याप्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत काय
आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना शोषीींिर कोिती कारिाई काली िा करण्यात यात
ु ग
आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) ि (२) भनिाजीनगर (जज.पि
ु ा) याथील नासन मान्य
बालसा
ु ारगह
ू अनाथ
ृ ात ई-लननगगच्या पडशयािर अजश्लल चचर सकफत शाखिन
मल
ु ाींचा लैंचगक नोषि झायायाबाबतचा प्रकरि मा, २०१७ मध्या ननशनगनास आला
आहा .

सशर प्रकरिी विभागीय उपआयक्
ु त (म.ि.बा.वि) पि
ु ा विभाग याींच्या

अध्यक्षताखाली त्रर सस्तरीय सभमती गठीत करण्यात आली होती. सशर सभमतीना

त्याींच्या दशनाींक २२/०७/२०१७ च्या पर सानस
ु ार सशर प्रकरिाची चौकनी करुन
त्याबाबतचा

अहिालानस
ु ार

अहिाल

पढ
ु ील

आयक्
ु तालयास
कारिाई

याींच्यास्तरािरून करण्यात यात आहा .
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

साशर

आयक्
ु त,

-----------------

कालाला

मदहला

आहा .

ि

चौकनी

बालविकास
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दे िना (ता.येिला, जज.नाशशि) शसांचन प्रिल्पाच्या सिवसाधारण
आराखड्यास प्रशासिीय मान्यता शमळण्याबाबत
(५)

*

३४८८६ श्री.जयिांतराि जाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७१८४ ला

ददनाांि २३ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शा िना

(ता.यािला,

जज.नाभनक)

भसींचन

प्रकयापाच्या

सिगसााारि

आराखड्यास मान्यता भमळाली असन
ू ही या प्रकयापाची प्राथभमक अन्िाषि

द्प्पिी माहा ऑक््ोबर, २०१७ पयांत तापी पा्बींाारा विकास महामींडळाकडा
मान्यतासाठी प्रलींत्रबत आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकयापाबाबत तातडीना कायगिाही करण्याची स्थाननक
लोकप्रनतननाीींनी दशनाींक ४ माचग, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास तापी पा्बींाारा
विकास महामींडळाकडा मागिी कालाली आहा , हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, सशर योजनाचा अींशाजपर सक सिगसााारि आराखडा नासनाकडा
प्रनासकीय मींजुरीसाठी पाठविण्याबाबत महामींडळाकडून कोिती कायगिाही
काली िा करण्यात यात आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही.
(२) होय.
(३)

या योजनाच्या अींशाजपर सकासाठी क्षात्रर सयस्तरािर आिश्यक प्राथभमक

सिेक्षि ि अन्िाषि पि
ू ग झाला आहा . योजनाच्या सिगसााारि आराखड्यास

सक्षम स्तरािरुन मान्यता शा ण्यात आली आहा . बड
ु ीत क्षार सातील िन जमीन
सींपाशनासाठी आिश्यक सींयक्
ु त मोजिी पि
ू ग करण्यात आली आहा .

योजनाच्या माती ारिाचा का्छा श सींकयापन प्रस्तािािर मध्यिती

सींकयापचचर स सींघ्ना, नाभनक याींनी उपजस्थत कालायाया नाऱ्याींची पत
ग ा करुन
ू त

सा
ु ारीत प्रस्ताि त्याींच्याकडा दशनाींक २४/०७/२०१७ रोजी पाठविण्यात आला.

मध्यिती सींकयापचचर स सींघ्ना, नाभनक याींचाकडुन सींकयापन प्राप्त झालािर
योजनाची व्यिहायगता तपासन
सविस्तर प्रकयाप अहिाल तयार करण्याचा
ू
ननयोजन आहा .

(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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दहांगोली जजल्हयात रोजगार हमी योजनेंतगवत जेसीबीने िेलेल्या
िामािर बनािट नािे टािून मजरू ी घेतल्याबाबत
(६)

*

३५१८७ श्री.रामराि िििुते : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजयाहयात महाराषर ग्रामीि रोजगार हमी योजनाच्या कामात

गतरव्यिहार झायायाचा सामाजजक कायगकत्याांनी माहा मा, २०१७ मध्या िा
त्याशरम्यान जजयाहाचाकारी दहींगोली याींच्याकडा लाखी तक्रारी कायाया आहा त

तसाच दहींगोली तालक्
ु यातील याळी याथा रोजगार हमी योजनेंतगगत जासीबीना
कालायाया कामािर मजूराींची नािा कागशोपर सी नोंश करुन काही मजूर हयात

नसताना जॉब काडागिर त्याींची नािा ्ाकून त्याींच्या नािाना २ िषागपि
ू ी मजूरी
घातयायाची बाब नासनाच्या ननशनगनास आली आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, याप्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत काय
आढळून आला, त्यानष
ीं ाना शोषी व्यक्तीींिर कोिती कारिाई काली िा
ु ग
करण्यात यात आहा ,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) अींनत: खरा आहा .

(२) तक्रारीच्या अनष
ीं ाना चौकनी करण्यात आली असता काही प्रकरिात
ु ग
ननयमबाहय मजूरी प्रशान झायायाचा ननशनगनास आला आहा . त्या अनष
ीं ाना
ु ग

ग्रामरोजगार सािक हा शोषी आढळून आयायाना त्याींच्याकडून अनतप्रशानाची
रक्कम रुपया ९६२/- इतकी िसल
करण्यात याऊन, त्याींना सािातन
ू
ू कमी
करण्यात आला आहा .

(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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राज्यात बालमत्ृ यू होत असल्याबाबत
(७)

*

विद्या

३५७८३ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती
चव्हाण,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.ख्िाजा

श्री.प्रिाश

बेग,

अॅि.राहुल

गजशभये,

नािेिर,

श्री.अशोि

श्री.आनांद

ऊफव

भाई

ठािूर,

जगताप,

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.सतेज ऊफव
बांटी पाटील, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि,
श्री.रामराि िििुते, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे ,

िॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

एकाजत्मक

बालविकास

सािा

योजनाच्या

माहा

एवप्रल,

२०१७

च्या

अहिालानस
ु ार राज्यात एवप्रल या एकाच मदहन्यात एकूि १ हजार २३६
बालमत्ृ यच
ूीं ी नोंश झाली आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, त्यातील ० ता १ ियोग्ातील मल
ु ाींची सींख्या ९१६ असन
ू १ ता
५ िषागतील बालमत्ृ यू ३२० असन
ू ७९ हजार ६१९ मल
ु ा तीव्र कुपोवषत ग्ात
आहा त, तसाच राज्यात ८० हजार तीव्र कुपोवषत ग्ातील बालकाींना पोषि
आहार भमळत नसयायाना त्याींच्या जजिीतास ाोका ननमागि झाला आहा , हा ही
खरा आहा काय,

(३) तसाच राज्यातील एकाजत्मक बालविकास सािामाील (आय.सी.डी.एस.)

गाि ता तालक
ु ा पातळीिरील ९००० आणि ३६६ प्रकयापाींना बालविकास

अचाकारी याींची पशा ररक्त असन
ू यामळ
ु ा राज्यात ७९६१९ मल
ु ा तीव्र कुपोवषत
आहा त, हा ही खरा आहा काय,

(४) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय

आढळून

आला

ि

तद्नस
ु ार

तीव्र

कुपोवषत

ग्ातील

सींभाव्य

बालमत्ृ यू रोखण्यासींशभागत तसाच बालविकास अचाकारी याींची पशा भरण्याबाबत
कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हा खरा आहा .
(२) हा खरा नाही.

बालमत्ृ यू हा कुपोषिामळ
ु ा झालाला नसन
ू विविा आजार ि सींसगगजन्य

आजार इत्याशीमळ
ु ा झालाला आहा त.

(३) राज्यातील एकाजत्मक बालविकास सािा योजनेंतगगत बालविकास प्रकयाप
अचाकारी याींची ३५२ पशा ररक्त आहा त. तसाच मख्
ु य साविका-७१५ पशा ,

अींगििाडी साविका-१६२०, भमनी अींगििाडी साविका-१३३९ ि मशतनीस-५१७२
एिढी पशा ररक्त आहा त.
(४)

राज्यातील

एकाजत्मक

बालविकास

सािा

योजनेंतगगत

असलायाया

अींगििाडीतील ६ मदहना ता ३ िषग ियोग्ातील लाभाथी, गभगिती स्तनशा
माता, तीव्र कमी िजनाची मल
ु ा याींना THR ि ३ िषग ता ६ िषग ियोग्ातील
लाभार्थयाांना गरम ताजा आहाराचा परु िठा ननयभमत करण्यात यातो.

बालविकास प्रकयाप अचाकारी याींची ररक्त पशा भरण्याबाबत महाराषर

राज्य लोकसािा आयोगाकडा मागिी पर स साशर करण्यात आली आहा .
(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

राज्यातील अनाथालयातील विद्यार्थयाांच्या समस्याांबाबत
(८)

*

३४९०३ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे :

सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात नोंशिीकृत अनाथालयाींची सींख्या मोठी असन
ू यामध्या हजारो

अनाथ बालकाींची ननिास ि भनक्षिाची सोय काली जात असन
ू अनाथालयातन
ू

भनक्षि घािन
ू बाहा र पडण्याऱ्या विद्यार्थयाांना समाजात जात, ामग, पालक
आशीींचा कोिताही आाार नसयायामळ
ु ा अडचि होत आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, राज्यातील नोंशिीकृत अनाथालयातन
भनक्षि घातलायाया
ु
विद्यार्थयाांना नोकरीमध्या योग्य आरक्षि शा ण्याची मागिी लोकप्रनतननाीींनी
दशनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास नासनास काली आहा, हा ही
खरा आहा काय,
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(३) असयायास, उक्त प्रकरिी आरक्षि शा ण्यासाठी नासनाना कोिती कायगिाही
काली

िा

करण्यात

यात

आहा ,

तसाच

अनाथालयातन
ू

भनक्षि

घािाऱ्या

विद्यार्थयाांच्या अडचिी शरू करण्यासाठी कोिकोित्या सवु िाा ि सिलती
शा िार आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हा खरा नाही.

तथावप, राज्यामध्या बाल न्याय (मल
ु ाींची काळजी ि सींरक्षि)

अचाननयम २०१५ च्या कलम ४१ अींतगगत काळजी ि सींरक्षिाची गरज
असलायाया

बालकाींसाठी

नासककय

ि

स्िींयसािी

सींस्थाींमाफगत

बालगह
ृ ा

कायागजन्ित आहा त. सशर बालगह
ृ ाींमध्या सींबचीं ात जजया्याच्या बाल कयायाि
सभमतीमाफगत अींनतम पयागय म्हिून प्रिान शा ण्यात यातो. या बालकाींना

सींस्थामाफगत अन्न, िस्र स, ननिारा, ितद्यककय, नतक्षणिक, मनोरीं जनात्मक

सवु िाा परु विण्यात यातात. या बालगह
ु ग झायायानींतर
ृ ाींमाून ियाची १८ िषग पि

बालकाला अचाक पन
ु िगसनाची गरज भासयायास त्याींना ियाच्या २१ िषग पि
ु ग
होईपयांत

अनरु क्षिगह
ृ ाच्या

माध्यमातन
ू

पन
ु िगसन करण्याचा प्रयत्न करण्यात यातो.
(२) हा खरा आहा .
(३)

अनाथ

मल
ु ाींना नोकरीमध्या

उपरोक्त

आरक्षि

सोयी

सवु िाा

परु िन
ू

शा िाबाबतची बाब नासनाच्या

विचारााीन आहा . तसाच नासन ननिगय, मदहला ि बालविकास विभाग क्र.

सींकीिग-२०१३/प्र.क्र.१०९/का-३, दशनाींक ०६ जून, २०१६ अन्िया अनाथ बालकाींना

अनाथ असयायाबाबतचा प्रमािपर स शा ण्याबाबत सच
ू ना शा ण्यात आयाया आहा त.
त्यानस
ु ार आयक्
ु तालय स्तरािरुन अनाथ प्रमािपर स शा ण्यात यात आहा .
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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पजश्चम िादहनी नद्याांचे पाणी धगरणा खोऱ्यात िळविण्याबाबत
(९)

*

३५०९७ िॉ.अपि
ू व दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०७९ ला ददनाांि

११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय जलसांपदा
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नार, पार, औरीं गा, अींत्रबका या पजश्चम िादहनी नद्याींचा पािी चगरिा
खोऱ्यात

िळविण्याबाबतच्या

योजनाच्या

सिेक्षि

ि

अन्िाषि

कामाच्या

रुपया ३६३ को्ी ककीं मतीच्या अींशाजपर सकास नासनाना दशनाींक २३ डडसेंबर,
२०१४ रोजी प्रनासकीय मान्यता दशलाली आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त योजनाच्या सिेक्षि ि अन्िाषिाचा प्रगतीपथािरील काम
पि
ु ग झाला आहा काय,

(३) असयायास, नार-पार-औरीं गा-अींत्रबका-चगरिा उपसा जोड भसींचन योजनाचा

सविस्तर सिेक्षि ि अन्िाषिाचा काम करण्यासाठी िॅपकॉस भलभम्ा ड, दशयाली

(भारत सरकार उपक्रम) याींचानी दशनाींक ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी करण्यात
आलायाया सामींजस्य करारानस
ु ार सशर सिेक्षि ि अन्िाषि कराियाच्या

कामाची रक्कम रुपया ३२६.४२ लक्ष इतकी अींनतम करण्यात आली असन
ू
सशर प्रगतीत असलाला काम पि
ू ग झाला आहा काय,

(४) असयायास, या कामाची सद्य:जस्थती काय आहा ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) ि (३) सिेक्षि ि अन्िाषिाचा काम प्रगतीपथािर आहा .
(४) सिेक्षि ि अन्िाषिाची सद्य:जस्थती पढ
ु ीलप्रमािा :-

योजनाच्या १८ ारिाींपक
त ी ९ ारिाींचा सिेक्षि पि
ु ग करुन सयालागार

अभभकरिाना सिेक्षि रा खाचचर सा विभागास दशली आहात. उिगररत ९ ारिाींचा

सिेक्षि अींनतम ्प्प्यात आहा . योजनातील ारिाींसाठी कराियाचा अन्िाषि िन

विभागाच्या हद्दीत असन
त्यासाठी आिश्यक िन विभागाची परिानगी
ू
घाण्याची कायगिाही सामींजस्य करारानस
ु ार WAPCOS LTD, निी दशयाली
याींनी कराियाची असन
ु त्याींचामाफगत सशर कायगिाही सरु
ु आहा . परिानगी
प्राप्त होताच विींान वििराचा काम हाती घाण्याचा ननयोजन आहा .
-----------------
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नाशशि ि ठाणे येथील जजल्हा शासकिय रुग्णालयात
बालिाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(१०)

*

३५४३२ श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सभ
ु ाष
झाांबि, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.हररशसांग राठोि, श्री.आनांदराि पाटील,
प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.जनादव न चाांदरू िर, िॉ.अपि
ू व दहरे , िॉ.सध
ु ीर ताांब,े
श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े
श्री.बाळाराम

पाटील,

आकिव.अनांत

गािगीळ,

िॉ.(श्रीमती)

नीलम

गोऱ्हे,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव
भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रविांद्र फाटि :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) नाभनक याथील जजयाहा नासकीय रुग्िालयात इन्क्यब
ु ा्र, व्हें द्ला्र यासह
अनाक अपऱ्ु या असलायाया ितद्यकीय सवु िाा ि तज्ञ डॉक््राींची कमतरता

इत्याशीींमळ
ु ा गत ५ मदहन्याच्या कालािाीत २२५ निजात बालकाींचा मत्ृ यू
झाला असन
उक्त रुग्िालयात अनतशक्षता कक्षाची उभारिी िक्ष
ू
ृ तोडीला

परिानगी न भमळायायाना प्रलींत्रबत असयायाचा दशनाींक १२ सप््ें बर, २०१७ रोजी
िा त्यासम
ु ारास ननशनगनास आला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) तसाच ठािा याथील भसव्हील रुग्िालयात गायाया सहा मदहन्यात व्हें द्ला्र
ि इन्क्यब
ु ा्र नसयायामळ
ु ा ४७ बालकाींचा मत्ृ यू झाला असन
ू याबाबत जजयाहा
नयायचचककत्सक याींना माहा सप््ें बर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान लाखी
ननिाशन शा ण्यात आला, हा ही खरा आहा काय,

(३) तसाच नाभनक महानगरपाभलकाच्या ३ रुग्िालयामध्या १७ इन्क्यब
ु ा्र बींश

असन
ू नाभनक जजया्यात ितद्यकीय अचाकाऱ्याींची ६८ पशा ररक्त असन
ू ५
जजया्यासाठी सरु
ु करण्यात आलायाया विभागीय सींशभग सािा रुग्िालयातील
अनाक उपकरिा नाशरू
ु स्त असयायाना खाजगी रुग्िालयातन
ू तपासिी करुन
घ्यािी लागत असयायाना रुग्ि, नातािाईकाींची गतरसोय होत आहा , हा ही खरा
आहा काय,
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(४) अभगक मत्ृ यि
ूीं र ननयींर सि आिण्यासाठी नाभनकसह अमरािती ि चींद्रपरू
याथील जजयाहा रुग्िालयात लाव्हल थ्री चा एनआयसीयु सरु
ु करण्याचा नासनाना
दशनाींक ११ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननिगय घािन
ू ही माहा

ऑक््ोबर, २०१७ पयांत सशर एनआयसीयु सरु
ु झालाला नाही, हा ही खरा आहा
काय,

(५) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात
ु ग
आहा, तसाच ठािा ि नाभनक याथील नासकीय ि महानगरपाभलका रुग्िालयात

आिश्यक उपचार सवु िाा, अद्ययाित यींर स सामग्र
ु ी आणि परु ा ना सींख्याना
ितद्यकीय अचाकारी ि सींलग्न कमगचाऱ्याींची ननयक्
ु ती करिाबाबत कोित्या
उपाययोजना कायाया िा करण्यात यात आहा,

(६) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ.दीपि सािांत : (१) हा अींनत: खरा आहा .

नाभनक जजयाहा रुग्िालयातील एसएनसीयू मध्या माहा एवप्रल ता

ऑगस्् या कालािाीत

२२७ बालकाींचा मत्ृ यू झाला आहा, केंद्र नासनाच्या

मागगशनगक सच
ू नाींनस
ु ार निजात बालकाींच्या व्यिस्थापनासाठी त्रर सस्तरीय सािाची

कायगप्रिाली अपाक्षक्षत आहा . यानस
ु ार डडलीव्हरी पााँईं्ला निजात काळजी
कोपरा, तालक
ु ास्तरािर निजात जस्थरीकरि कक्ष ि जजयाहास्तरािर विनाष
निजात काळजी कक्ष अपाक्षक्षत आहा त. यानस
ु ार जजयाहा रुग्िालय, नाभनक
याथा विनाष निजात काळजी कक्ष कायागजन्ित असन
ू या कक्षात इनबॉनग यनु न्

ि आऊ् बॉनग यनु न्मध्या बालका शाखल होतात. नाभनक एसएनसीयू मध्या

केंद्र नासनाच्या मागगशनगक सच
ू नाींनस
ु ार रा डडयन्् िॉमगर उपलब्ा असन
ू
व्हें द्ला्र सवु िाा फक्त ितद्यकीय महाविद्यालयातील निजात अनतशक्षता
विभागात अपाक्षक्षत आहा .

आयक्
ु त, महानगरपाभलका नाभनक याींनी सप््ें बर, २०१७ मध्या उच्च

न्यायालयाच्या परिानगीच्या अाीन राहून मान्यता दशली आहा . मा.उच्च
न्यायालय, मब
ींु ई याथा प्रकरि न्यायप्रविष् आहा .
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(२) हा अींनत: खरा आहा .
ठािा

जजयाहा

रुग्िालयामध्या

अपऱ्ु या

दशिसाचा

बाळ,

जन्मत:

श्िासािरोा, श्िसनाचा आजार, जन्मत: विकृती, जींतू सींसगग ि न्यम
ू ोननया

इत्याशी कारिाींनी एवप्रल ता ऑगस््, २०१७ या पाच मदहन्यात ४७ बालमत्ृ यू
झाला.

(३) हा अींनत: खरा आहा .
(४) हा अींनत: खरा आहा .
(५)

जजयाहा रुग्िालय, नाभनक ि ठािा याथा शाखल होिाऱ्या रुग्िाींकररता

विनाष कक्षाींची ननभमगती करण्यात आली आहा . तसाच ताथा १४ विनाषतज्ञ सािा
उपलब्ा करुन दशयाया जात आहा त. नाभनक जजयाहा रुग्िालयातील ितद्यकीय
अचाकारी िगग-१ ि २ याींची ६३ मींजूर पशाींपक
त ी ५३ पशा भरली आहा त. तसाच

िगग-३ ि ४ याींची ५९२ मींजरू पशाींपक
त ी ४९१ पशा भरली आहा त. सामान्य

रुग्िालय, ठािा ितद्यकीय अचाकारी िगग-१ ि २ याींची ५३ मींजूर पशाींपक
त ी ४०
पशा भरली आहा त. तसाच िगग-३ ि ४ याींची ४६६ मींजूर पशाींपक
त ी ३६३ पशा

भरली आहा त. ठािा याथील नासकीय ि नाभनक याथील नासकीय ि

महानगरपाभलका रुग्िालयात आिश्यक सोयी सवु िाा उपलब्ा असन
ू रुग्िाींना

उपचार दशला जातात. शाखल होिाऱ्या बालकाींची सींख्या ि बाड ऑक्यप
ु ान्सी शर
लक्षात घाता अनतररक्त १८ रा डीयींन्् िॉमगर, २ फो्ोथारपी यनु न्, ३ भसरीज
पींप ि २ सीपॅप मनीन परु विण्यात आयाया असन
ू १८ अनतररक्त स््ाफ नसेस

मींजरू करण्यात आयाया आहा त. तसाच रुग्िालयातील ररक्त पशा भरण्याची
कायगिाही सरु
ु आहा .

(६) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

विदभावतील विविध जांगलात िाघाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(११)

*

३४८०४ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) विशभागतील विविा जींगलात मागील आठ मदहन्यात १२ िाघाींचा मत्ृ यू
झायायाचा माहा ऑगस््, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा , हा
खरा आहा काय,
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(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानस
कारिीभत
ु ार िाघाींच्या मत्ृ यस
ू
ू असिाऱ्या
सींबचीं ात अचाकाऱ्याींिर कोिती कारिाई काली िा करण्यात यात आहा,
(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) विशभागतील विविा जींगलात माहा जानािारी, २०१७

ता ऑगस््, २०१७ या आठ मदहन्याींच्या कालािाीत नतसचगगकरीत्या १०, नातात

लािलायाया विद्यत
ु प्रिाहामळ
ु ा २ तर इतर ३ असा एकूि १५ िाघाींचा मत्ृ यू
झालाला आहा त.

(२) आपसी झज
ुीं , आजारपि, िध्
ु ा १०
ृ शापकाळ अना विविा कारिामळ
िाघाींचा नतसचगगकरीत्या मत्ृ यू झाला आहा .

नातात लािलायाया विद्यत
ु प्रिाहाना खालीलप्रमािा २ िाघाींचा मत्ृ यू

झाला आहा .

नागपरू िन विभागातील खापा िनपररक्षार सातील श्री.बरु डा रा.खापा याींचा

नातात लािलायाया विद्यत
ु प्रिाहाना दशनाींक १३/०१/२०१७ रोजी एका िाघीिीचा
मत्ृ यू झाला असन
ू प्रस्तत
ू प्रकरिी िन्यजीि (सींरक्षि) अचाननयम, १९७२

माील तरतश
ू ीनस
ु ार शोन इसमाींविरुध्श, िनगन्
ु हा नोंशविण्यात आला असन
ू
सशर प्रकरि न्यायप्रविषठ आहा .
ब्रम््परु ी

िन

विभागातील

नागभभड

िनपररक्षार सातील

श्री.महाशा ि

बाबरु ाि इरपाता रा. कोथुळिा याींचा नातात लािलायाया विद्यत
ु प्रिाहाना दशनाींक
२०/०४/२०१७ रोजी एका िाघाचा मत्ृ यू झाला असन
ू प्रस्तत
ू प्रकरिी िन्यजीि

(सींरक्षि) अचाननयम, १९७२ माील तरतश
ू ीनस
ु ार तीन इसमाींविरुध्श िनगन्
ु हा
नोंशविण्यात आला असन
ू सशर प्रकरि न्यायप्रविषठ आहा .

पें च व्याघ्र प्रकयापातील पि
ू ग पें च वपपररया याथा दशनाींक २६/६/२०१७

रोजी गस्ती शरम्यान िनपररक्षार स अचाकारी, पिनी (िन्य/जीि) याींनी िाघाची
हाडा, नखा ि शात जप्त काली. त्यानष
ीं ाना दशनाींक २६/०६/२०१७ रोजी गन्ु हा
ु ग

नोंशविण्यात आलाला आहा . सशर प्रकरिी पढ
ु ील चौकनी शरम्यान एकूि ३
िाघाींच्या मत्ृ यू झायायाचा ननशनगनास आला आहा . उपरोक्त प्रकरिाींमध्या १७
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू सशर प्रकरि न्यायप्रविषठ करण्यात
आला आहा .

(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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मांब
ु ईच्या िैद्यिीय महाविद्यालयातील िॉक्टर ग्रामीण
भागात जाण्यास तयार होत नसल्याबाबत

(१२)

*

३४७४३ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप : सन्माननीय िैद्यिीय
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नासकीय ितद्यकीय महाविद्यालयातन
भनक्षि घातयायानींतर प्रत्याक
ू
डॉक््रला एक िषागचा बींापर स पि
ू ग करण्यासाठी माळघा्, गडचचरोली, मोखाडा,

गोंदशया या ग्रामीि भागाींमध्या पाठविला जाता, परीं तू अनाक डॉक््र ग्रामीि
भागात ितद्यकीय सािा शा ण्यास तयार होत नसयायाना ितद्यकीय भनक्षि

विभागाना बींापर स पि
ू ग करण्याबाबत नविन ननयमािली जारी काली आहा , तसाच
नासकीय ितद्यकीय महाविद्यालयातन
ू भनक्षि पि
ू ग कायायानींतर बींापर स पि
ू ग न
करिाऱ्या डॉक््राींच्या नोंशिीच्या नत
ु नीकरिाला स्थचगती दशली असयायाचा
माहा ऑक््ोबर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा , हा खरा
आहा काय,

(२) तसाच पशिी ि पशव्यत्ु तर ितद्यकीय भनक्षि पि
ू ग झायायानींतर राज्यातील
ग्रामीि भागाींमध्या सािा शा िा बींानकारक असताींना मब
ुीं ईच्या ितद्यकीय
महाविद्यालयातील डॉक््र ग्रामीि भागात जाण्यास तयार नाहीत तसाच

मब
ींु ईतील ग्रॅन्् माडीकल महाविद्यालय, लोकमान्य द्ळक, साठ जी.एस.,

्ोपीिाला नॅननल ितद्यकीय महाविद्यालय आणि कळिा याथील राजीि गाींाी
ितद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक््राींचा यामध्या समािान आहा , हा ही खरा
आहा काय,

(३) असयायास, नोंशिीचा नत
ु नीकरि न करताच ितद्यकीय सािा करिाऱ्या
राज्यातील सम
ु ारा ४५०० डॉक््राींिर कारिाई करण्यात यािार आहा , हा ही खरा
आहा काय,
(४)

असयायास,

राज्यातील

सािगजननक

तसाच

पाभलका

ितद्यकीय

महाविद्यालयातन
ू पशिी तसाच पशव्यत्ु तर ितद्यकीय भनक्षि घातलायाया ककती
डॉक््राींनी

अद्याप

ग्रामीि

भागात

सािा

दशलाली

नाही,

तसाच

नविन

ननयमािलीनस
ु ार आतापयांत ककती डॉक््राींिर कारिाई करण्यात आली िा यात
आहा,
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(५) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि तद्नस
ु ार ग्रामीि भागात सािा न शा िाऱ्या डॉक््राींिर

नासनाना कोिती कारिाई काली िा करण्यात यात आहा , नसयायास, विलींबाची
कारिा काय आहा त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, हा खरा आहा .
(२)

राज्यातील

नासकीय/महानगरपाभलका

ितद्यकीय

महाविद्यालयाींतन
ू

अभ्यासक्रम पि
ू ग कालायाया काही उमाशिाराींनी बींापत्रर सत सािा काली नसयायाचा

ननशनगनास आला आहा . यामध्या मब
ुीं ईतील नासकीय/महानगरपाभलका ितद्यकीय
महाविद्यालयातील उमाशिाराींचा शा खील समािान आहा .

(३) होय. सशर सिग उमाशिाराींना महाविद्यालयाींमाफगत नो्ीसा बजाविण्यात
आलायाया आहा त.

(४) ि (५) गत पाच िषागची आकडािारी लक्षात घाता पशिी अभ्यासक्रमाचा
९,३७३

ि

पशव्यत्ु तर

अभ्यासक्रमाचा

१,३००

आणि

अनतविनाषोपचार

अभ्यासक्रमाचा १० उमाशिार अना एकूि १०,६८३ उमाशिाराींनी बींापत्रर सत सािा
काली नसयायाचा ननशनगनास यात आहा .

बींापत्रर सत सािा न करिाऱ्या उमाशिाराींना महाराषर ितद्यक पररषशा च्या

नोंशिीचा नत
ु नीकरि करुन शा ण्याच्या िाळास बींापर समक्
ु त कायायाचा प्रमािपर स

साशर करिा आिश्यक आहा . तसाच, ज्या डॉक््राींना नोंशिीचा नत
ु नीकरि

प्राप्त होिार नाही, त्याींना बोगस डॉक््र म्हिन
ू समजण्यात यािार असयायाचा
जाहीर करण्यात आला आहा . तना महाविद्यालयाींमाफगत बींापत्रर सत सािा न
करिाऱ्या उमाशिाराींना नो्ीसा जारी करण्यात आलायाया आहा त.
-----------------

मराठिािा विभागात शसांचन प्रिल्पासाठी शेतिऱ्याांच्या
सांपाददत िेलेल्या जशमनीचा मािेजा दे ण्याबाबत
(१३)

*

३५३७८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२१६६
ला ददनाांि २८ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मराठिाडा विभागात भसींचन विभागाकडुन लघु ि मध्यम २८६ भसींचन
प्रकयापासाठी नातकऱ्याींच्या जभमनी सींपादशत करुन प्रकयापाचा कामा पि
ु ग काला

असन
नातकऱ्याींना सींपादशत जभमनीचा मािाजा रुपया १२५० को्ी असन
ू
ू
मा.न्यायालयाना आशा न शा िन
ु ही नातकऱ्याींना मािाजा दशला नाही, हा खरा आहा
काय,

(२) असयायास, सशर नातकऱ्याींचा मािाजा शा ण्याबाबत कायगिाही पि
ू ग झाली
आहा काय,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) ि (२) दशनाींक ४/१०/२०१६ रोजी औरीं गाबाश याथा

झालायाया मींत्रर समींडळ बतठकीतील झालायाया विषयानस
ु ार रुपया १२५४.०० को्ी
रकमाच्या मागण्या गोशािरी मराठिाडा पा्बींाारा

विकास महामींडळाच्या

विविास्तरािर प्रलींत्रबत असन
ू त्यामध्या सींपादशत जभमनीचा िाढीि मािाजा

न्याय ननिगयानस
ु ार अींतभागि आहा . सन २०१६-१७ या आचथगक िषागत तरतश
ू
उपलब्ा नसलायाया प्रकयापासाठी भस
ीं ाशन ि न्यायालयीन प्रकरिा ठोक
ू प
तरतश
ू मराठिाडा अींतगगत रुपया ७८.३३०७ को्ी तसाच विनाष बाब म्हिून
प्राप्त रुपया ननाी २५.३४४९ को्ी ि तरतश
ु उपलब्ा असलायाया प्रकयापाींच्या

भस
ीं ाशनासाठी रुपया ३०२.४९८० को्ी ननाी असा एकूि ४०६.१७३६ वितरीत
ु प
करण्यात आला आहा . सन २०१७-१८ या आचथगक िषागतील भस
ीं ाशन ि
ु प

न्यायालयीन प्रकरिा ठोक तरतश
ु मराठिाडा अींतगगत रुपया ३५१.६०१७ को्ी ि
भस
ीं ाशनासाठी
ु प

पन
ु विगतरिाव्शारा

ि

विनाष

बाब

मराठिाडयासाठी

एकूि

रुपया १६१.६२४८ को्ी तरतश
ीं ाशनासाठी
ू उपलब्ा असलायाया प्रकयापाींच्या भस
ू प
एकूि (महामींडळ) असा एकूि ६७८.६२९ को्ी उपलब्ा करून दशलाला आहा .
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील सिव शशक्षि-शशक्षिेतर िमवचारी याांना
सातिा िेतन आयोग लागू िरण्याबाबत
(१४)

*

३५२१७ श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडित,

श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.दत्तात्रय सािांत, िॉ.अपि
ू व दहरे :
सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

कमगचारी

आणि

सिग

आस्थापनातील

अनश
ु ाननत

नाळा

नासकीय
ि

कमगचारी,

कननषठ

ननमनासकीय

महाविद्यालयातील

भनक्षक-भनक्षकातर कमगचारी याींना सातिा िातन आयोग लागू करण्यासाठी

गठीत करण्यात आलायाया राज्य िातन सा
ु ारिा सभमती, २०१७ चा अहिाल
नासनास प्राप्त झाला आहा काय,

(२) असयायास, सशर अहिालाच्या सातव्या िातन आयोगाच्या भनफारनी लागू
करण्याबाबत नासनाना कोिता ननिगय घातला आहा,

(३) असयायास, ननिगयाचा स्िरुप काय आहा ि त्यानष
ीं ाना कोिती कायगिाही
ु ग
काली िा करण्यात यात आहा,

(४) नसयायास, अहिाल शा ण्याबाबत होिाऱ्या विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

(४) “राज्य िातन सा
ु ारिा सभमती, २०१७” चा प्राथभमक कामकाज सरु
ु आहा .
प्रचभलत कायगपध्शतीनस
ु ार राज्य नासकीय ि इतर पार स कमगचाऱ्याींच्या
सींघ्नाींकडून
सभमतीपढ
ु ा

त्याींच्या

त्याींचा

मागण्याींची

म्हििा

ननिाशना

माींडण्याची

मागिन
ू

सींाी

शा िा

त्यानींतर

सींघ्नाींना

आिश्यक

आहा .

सींघ्नाींसोबतची चचाग पार पडयायानींतर सभमती आपला अहिाल नासनास

साशर करा ल. सशर कायगपध्शतीनस
ु ार कायगिाही करण्यासाठी काही कालािाी
लागिा अपररहायग आहा .

-----------------
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जजल्हा पुरस्िार प्राप्त शशक्षिाांना एि आगाऊ िेतनिाढ दे ण्याबाबत
(१५)

*

३५०७९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जजयाहा परु स्कार प्राप्त भनक्षकाींना दशनाींक १२ डडसेंबर, २०००
च्या नासन ननिगयानस
ु ार १ आगाऊ िातनिाढ शा ण्यात यात होती, परीं तू ६ व्या

िातन आयोगाची िातन ननजश्चती करताना सन २००९ मध्या िातनिाढ स्थचगत
करण्यात आली, हा खरा आहा काय,

(२) तसाच उक्त प्रकरिी भनक्षकाींनी औरीं गाबाश खींडपीठात शाखल कालायाया

याचचकािर मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाश खींडपीठाना दशनाींक २८ ऑगस््,

२०१७ रोजी ननिगय शा ऊन या सिग जजयाहा परु स्कार प्राप्त भनक्षकाींना ४
मदहन्यात िातनिाढ शा ण्याचा आशा न दशला आहा त, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, न्यायालयीन आशा नान्िया जजयाहा परु स्कार प्राप्त भनक्षकाींना १
आगाऊ िातनिाढ त्िरीत मींजूर करािी, अनी मागिी लोकप्रनतननाी, नागपरू
याींनी दशनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी पर स पाठिन
ू काली आहा , हा ही खरा
आहा काय,

(४) असयायास, उक्त मागिीबाबत नासनाना कोिती कायगिाही काली िा
करण्यात यात आहा ?

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय हा खरा आहा .

(२) मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाश खींडपीठ याथा शाखल रर् याचचका क्र.

१०६२८/२०१७ मध्या मा.न्यायालयाना दशनाींक २८/८/२०१७ रोजी याचचकाकते
याींना मख्
ु य कायगकारी अचाकारी याींच्याकडा ननिाशन शा ण्यास ननशे न दशला
असन
ू , मख्
ु य कायगकारी अचाकारी आणि प्रकरिातील प्रनतिाशी क्र. २ ि ३
याींनी सशर प्रकरिी चार मदहन्यात ननिगय घाण्याबाबत ननशे न दशलाला आहा त.
(३)

सशर

विषयाबाबत

महाराषर

राज्य

भनक्षक

पररषश

याींचा

दशनाींक

२०/९/२०१७ रोजीचा ननिाशन मख्
ु य कायगकारी अचाकारी, जजयाहा पररषश,

दहींगोली याींच्याकडा प्राप्त झालाला आहा . त्याबाबत मख्
ु य कायगकारी अचाकारी,
जजयाहा पररषश, दहगोंली याींचाकडा पढ
ु ील कायगिाही सरु
ु आहा .

(४) मा.न्यायालयाच्या आशा नानस
ू ार जजयाहा पररषश, दहींगोली याींच्याकडून
कोिताही प्रस्ताि अद्याप नासनास प्राप्त झालाला नाही.
-----------------
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राज्यात जिात िर रद्द िरण्यात येऊन जीएसटी लागू झाल्याबाबत
(१६)

*

३५६४२ आकिव.अनांत गािगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२१५३ ला

ददनाांि २८ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय वित्त
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात जकात कर रद्द करण्यात याऊन जीएस्ी लागू करण्यात
आयायामळ
ु ा

मब
ुीं ई

महानगरपाभलकासह

राज्यातील

सिगच

महापाभलकाींच्या

विकास कामाींना ननाी अभािी विकास कामा अडचिीत आयायाचा माहा सप््ें बर,
२०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, मब
ींु ई महानगरपाभलकासह राज्यातील सिगच महापाभलकाींची

विकास कामा सरु ळीत ि तातडीना होण्याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही
काली िा करण्यात यात आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हा खरा नाही. महाराषर िस्तू ि सािा कर

(स्थाननक प्राचाकरिाींना भरपाई शा ण्याबाबत) अचाननयम, २०१७ नस
ु ार जकात
तसाच स्थाननक सींस्था कर ननरभसत झायायामळ
ु ा महानगरपाभलकास होिाऱ्या

नक
ु सान भरपाईची रक्कम सिग महानगरपाभलकाींना अचग्रम स्िरुपात प्रत्याक
मदहन्याच्या पाच तारखापयांत अशा करण्यात यात आहा . नक
ु सान भरपाईची

रक्कम विहीत मश
ु तीत प्राप्त होत असयायामळ
ु ा महानगरपाभलकाच्या विकास
कामात अडचि उत्पन्न होत नाही.
(२) लागू नाही.
(३) लागू नाही.

-----------------
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िल्याण-िोंत्रबिली महानगरपाशलिा क्षेत्राला पाणीपुरिठा
िरणारा मोहने बांधारा गाळाने भरल्याबाबत

(१७)

*

३४९२५ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८२६५ ला ददनाांि २३ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) कयायाि-डोंत्रबिली महानगरपाभलका क्षार साला पािीपरु िठा करिारा मोहना

बींाारा ६० ्क्का गाळाना भरला असन
परु ा सा पािीसाठा उपलब्ा होत
ू
नसयायाना या बींााऱ्यातील गाळ काढण्याबाबत मा.जलसींपशा मींत्रयाींना स्थाननक

लोकप्रनतननाीींनी दशनाींक २३ ऑगस्् ि ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी ननिाशन
दशला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) तसाच राज्यातील पािीसाठा िाढवििा ि जलस्र सोताींच्या सींरक्षिासाठी

ारिाींतील गाळ काढण्याचा उपक्रम राज्याच्या इतर भागात राबविण्यात यात
आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला, ननिाशनाच्या अनष
ीं ाना कोिती कायगिाही काली िा
ु ग
करण्यात यात आहा ,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) ि (२) हा खरा आहा .
(३)

याींत्रर सकी

कयायाि-डोंत्रबिली
महानगरपाभलका

विभागाच्या

प्राप्त

महानगरपाभलका,

याींना

वपण्यासाठी

अहिालानस
ु ार

भमरा-भाईंशर
सतत

मोहना

महानगरपाभलका,

पािीपरु िठा

सरु
ु

पािीपरु िठा बींश करुन बींााऱ्यातील गाळ काढता यािा नक्य नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

बींााऱ्याींतन
ू
ठािा

असयायाना
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अहमदनगर जजल्हयातील शेतिऱ्याांना शेततळी बाांधन
ू दे ण्याबाबत
(१८)

*

३५८६०

श्री.दत्तात्रय
रणवपसे,

िॉ.सध
ु ीर

सािांत,

श्री.सांजय

ताांब,े

श्री.श्रीिाांत

दत्त,

श्री.विक्रम
दे शपाांि,े

श्री.अशोि

ऊफव

िाळे ,

श्री.बाळाराम
भाई

श्री.सनतश

चव्हाण,

पाटील,

श्री.शरद

जगताप,

आकिव.अनांत

गािगीळ : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) अहमशनगर जजयाहयात मागाल त्याला नाततळा योजनासाठी सम
ु ारा २६

हजार अजाांपक
त ी ९ हजार २०० नाततळयाींना परिानगी भमळायायाना उिगररत
नातकरी या योजनापासन
ू िींचचत असयायाचा माहा ऑगस््, २०१७ मध्या िा
त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा, हा खरा आहा काय,
(२) असयायास, याभनिाय जजयाहयातील सम
ु ारा

२ हजार नाततळी कृषी

विभागाची परिानगी न घाता करण्यात आली आहा त, तसाच या नातकऱ्याींना
इतर योजनाींतील अनश
ु ान शा ण्याची तयारी असयायाचा अहिाल कृषी विभागाना
मा.पालकमींत्रयाींना दशला आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, याबाबत जजयाहयाला या योजनाचा उदद्दष्य िाढिन
ू शा ण्याबाबत
ि कृषी विभागाची पि
ग म
ीं ती न घाता तयार कालायाया नाततळयाींनाही अनश
ु स
ु ान
शा ण्याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) हा खरा नाही.

“मागाल त्याला नाततळा ” या योजनेंतगगत माहा ऑगस््, २०१७ मध्या

२६७२९ अजग प्राप्त झाला होता. त्यापतकी ४६१५ इतका अजग ताींत्रर सकदृष्या अपार स

होता. त्यानस
ु ार ११८७४ नाततळयाींच्या कामाींना कायागरींभ आशा न शा ण्यात आलाला

आहा त. सद्य:जस्थतीत ६३३० नाततळा पि
ू ग असन
ू ५२० नाततळयाींचा काम
प्रगतीपथािर आहा .

(२) ि (३) हा खरा नाही.

(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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पुणे महापाशलिेसाठी भामा आसखेि धरणातून पाणी दे ण्याबाबत
(१९)

*

३५२५९ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, अॅि.ननरां जन िािखरे :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पि
ु ा महापाभलकासाठी भामा आसखाड ारिातन
ू पािी शा ण्याचा घातलाला

ननिगय पा्बींाारा खात्याना रद्द कायायाचा माहा ऑक््ोबर, २०१७ मध्या िा
त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनामाफगत चौकनी काली आहा काय, त्यात

काय आढळून आला ि तद्नस
ु ार उक्त ारिातन
ू पि
ु ा महानगरपाभलकाला पािी
शा ण्याबाबत कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) पािी आरक्षिाचा अ्ीतील तरतश
ु ीनस
ु ार ३ मदहन्यात
करारनामा न कायायाना पािी आरक्षि रद्द झाला आहा .

(२) ज्ञापनातील अ्ीनस
ु ार पि
ु ा महानगरपाभलकाना ३ मदहन्यात करारनामा न

कायायास आरक्षि आपोआप रद्द होईल अनी तरतश
ु असयायाना, त्या अ्ीनस
ु ार
सशर सींस्थाचा आरक्षि व्यपगत झालाला आहा .

पि
ु ा महानगरपाभलकाना अद्यापही आरक्षिाची मागिी कालाली नाही,

त्यामळ
ु ा कायगिाहीचा प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

परळ (मुांबई) येथील िाडिया रुग्णालयाला आिश्यि ननधी दे ण्याबाबत
(२०)

*

३६०१५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.दत्तात्रय सािांत,

िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव भाई
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परळ (मब
ुीं ई) याथील िाडडया रुग्िालयात पायाभत
ू सवु िााींकररता भननु
अनतशक्षता विभागाला िाळािर ननाी उपलब्ा न झायायाना दशनाींक २१ सप््ें बर,
२०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास सिागचाक बालमत्ृ यू झाला, हा खरा आहा काय,

25

(२) असयायास, काही भननू अनतशक्षता विभागाींची आिश्यकता असताींनाही

ननाी नसयायाना सरु
ु करता यात नसयायाचा माहा सप््ें बर, २०१७ मध्या िा
त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा, हा ही खरा आहा काय,
(३)

असयायास,

सवु िााकररता

ितद्यकीय

मा.पालकमींर सी,

भनक्षि
मब
ुीं ई

सींचालक

याींचा

आश्िासन दशला होता, हा ही खरा आहा काय,

ननाी

याींनी

या

िापरण्यात

रुग्िालयाच्या
याईल

असा

(४) असयायास, उपरोक्त रुग्िालयाला आिश्यक मींजरू ननाी शा ण्याबाबत
नासनाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ.दीपि सािांत : (१) हा खरा नाही.
(२) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
-----------------

राज्यातील िन विभागातील ररक्त पदे असल्याबाबत
(२१)

*

पाटील,

३५४४५ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि
श्री.सभ
ु ाष

झाांबि,

श्री.हररशसांग

राठोि,

श्री.जनादव न

चाांदरू िर,

श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील िन विभागात २२०० पशा ररक्त असयायाचा माहा सप््ें बर, २०१७
मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा , हा खरा आहा काय,
(२)

असयायास,

यात

भारतीय

िन

सािातील

पाच,

तसाच

क्षात्रर सय

िनाचाकाऱ्याींच्याही अनाक पशाींचाही समािान असन
“मोबाईल स्कॉड” या
ू
अनतमहत्िाच्या पथकात शा खील ५८ पशा ररक्त असयायाचा आढळून आला आहा,
हा ही खरा आहा काय,
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(३) असयायास, िन विभागाचा राज्यात प्राशा भनक (११ िनित्ृ त) तर िन्यजीि

विभागाचा (९ िनित्ृ त) असताींना जींगल िन्यजीिाींच्या सींरक्षिाची जबाबशारी

साींभाळिाऱ्या िनपाल, िनरक्षक आणि िन पररक्षार साचाकाऱ्याींची सम
ु ारा ९७०
पशा ररक्त असयायाचा आढळून आला, हा ही खरा आहा काय,

(४) असयायास, सशर ररक्त पशा भरण्याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही काली
िा करण्यात यात आहा,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय, सप््ें बर, २०१७ अखार िन विभागात २२०१
पशा ररक्त आहा त.

(२) ि (३) माहा सप््ें बर, २०१७ अखार िन विभागातील क्षात्रर सय कायागलयातील
भारतीय िन सािा अचाकाऱ्याींची ९ पशा , महाराषर िन सािातील विभागीय िन
अचाकारी-२४ पशा , सहा. िनसींरक्षक ६२ पशा ररक्त आहात.

याव्यनतररक्त िनक्षार सपाल १७६ पशा , िनपाल-४२८ पशा ि िनरक्षक-४०२

पशा अनी एकूि १००६ पशा ररक्त आहा त. यापतकी मोबाईल स्कॉड पथकातील

िनक्षार सपाल-१८ पशा , िनपाल-१६ पशा ि िनरक्षक-१६ पशा अनी एकूि ५०
ररक्त पशा आहा त.

(४) भारतीय िन सािा अचाकाऱ्याींची ररक्त पशा उपलब्ा अचाकाऱ्याींमाून
पशोन्नतीना

भरण्याची

कायगिाही

करण्यात

यात

न्यायालयात

प्रलींत्रबत

असयायाना

सामान्य

प्रनासन

आरक्षिाबाबत

विनाष

अनम
ु ती

याचचका

आहा .

पशोन्नतीमाील

क्र.२८३०६/२०१७

मा.सिोच्च

विभागाना

दशनाींक

२/११/२०१७ रोजीच्या पर सान्िया सिग स्तरािरील पशोन्नती प्रकक्रया स्थचगत
ठा िली आहा . सशर प्रकरिी होिाऱ्या ननिगयानस
ु ार विभागीय िन अचाकारी

सींिगागतील २४ पशा , सहा. िनसींरक्षक सींिगागतील ५१ पशा , िनपाल सींिगागतील
४२८ पशा पशोन्नतीना भरण्याची कायगिाही करण्यात याईल.

सरळसािाद्िारा सहा. िनसींरक्षक सींिगागतील ११ पशा फाब्रि
ु ारी, २०१८

अखार, तसाच िनक्षार सपालाींची १९५ ररक्त पशा माचग, २०१८ अखार प्रभनक्षिाअींती
उपलब्ा होिार आहा त.
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वित्त

१५/१/२०१६

विभाग,

माील

ररक्त

नासन
पशा

ननिगय

दशनाींक

भरण्याच्या

२/६/२०१५

ननबांाास

ि

अनल
ु क्षून

दशनाींक

क्षात्रर सय

स्तरािरील सहा. िनसींरक्षक, िनक्षार सपाल, िनरक्षक, लाखापाल ि भलपीक या

सींिगागतील शरिषी ररक्त होिारी पशा पढ
ु ील ३ िषे १०० ्क्का भरण्यास
मान्यता शा ण्याबाबतचा प्रस्ताि सामान्य प्रनासन/वित्त विभागास साशर
करण्यात आलाला आहा .

(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

महाराष्ट्रातील खाजगी रुग्णालयाांििून होणारी रुग्णाांची फसिणूि
(२२)

*

३५०५१ श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण,

िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२२५७ ला
ददनाांि २८ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

महाराषरातील

थाींबविण्यासाठी

खाजगी

रुग्िालयाींिर

रुग्िालयाींकडून
ननयींर सि

होिारी

आििाऱ्या

रुग्िाींची

ितद्यककय

फसििूक

आस्थापना

कायद्याचा मसश
ु ा महाराषर जक्लननकल एस््ॅ जब्लनमें् ॲक्् नासनाना तयार
काला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, हा कायशा मींजुरीबाबत नासनाकडून कायगिाही पि
ू ग झाली आहा
काय,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हा खरा आहा .

महाराषर जक्लननकल एस््ॅ जब्लनमें ् ॲक्् चा मसश
ु ा नासनाना तयार

काला आहा .

(२) कायगिाही सरु
ु आहा .

(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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गिधचरोली जजल्हा पररषद अांतगवत बदलीपात्र शशक्षि ि ररक्त पदाांची
यादी ननधावररत िालािधीत प्रिाशशत न िेल्याबाबत
(२३)

*

३५५४४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडचचरोली जजयाहा पररषशा अींतगगत बशलीपार स भनक्षक ि ररक्त पशाींची

याशी ननाागररत कालािाीत प्रकाभनत न करता सींिगग १ ि २ माील
भनक्षकाींना बशली पो्ग लमध्या अजग भरण्यापासन
िींचचत ठा ििाऱ्या तसाच
ू
कमगचाऱ्याींना िाई् िागिक
शा ण्याऱ्या तत्काभलन प्रभारी भनक्षिाचाकारी
ू

श्री.मारोती चलाख याींचािर ननलींबनाची कारिाई करण्याबाबत लोकप्रनतननाीींनी
दशनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी ननिाशन दशला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला, त्यानष
ीं ाना कोिती कारिाई काली िा करण्यात यात
ु ग
आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हा खरा आहा .
पररषश,

असा ननिाशन विभागाकडा प्राप्त झाला असन
ू ता चौकनीसाठी जजयाहा
गडचचरोली

लोकप्रनतननाी

याींची

याींचक
ा डा
भनक्षि

पाठविण्यात

उपसींचालक,

पररषशा कडा तक्रार प्राप्त झाली होती.

आला

नागपरू

आहा .

मार स

याींच्याकडून

तत्पि
ू ीच
जजयाहा

(२) ि (३) सशर प्रकरिी उपमख्
ु य कायगकारी अचाकारी ि भनक्षिाचाकारी
(ननरीं तर) याींची चौकनी सभमती गदठत करण्यात याऊन सशर सभमतीच्या
अहिालानस
ु ार श्री.एम.एन. चलाख, तत्काभलन भनक्षिाचाकारी (प्राथभमक) हा
शोषी आढळून यात नसयायाना त्याींचाविरुध्श कारिाईचा प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
-----------------
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परभणी जजल्हा पररषदे चे मुख्य िायविारी अधधिारी याांनी
स्िच्छ भारत अशभयान योजनेत गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(२४)

*

३५४१० श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभिी जजयाहा पररषशा चा मख्
ु य कायगकारी अचाकारी याींनी स्िच्छ भारत

अभभयान योजनात कालाला आचथगक गतरप्रकार, अननयभमतता, विजत्तय मयागशा
डािलिा ि इतर गतरप्रकाराींची मद्द
ु ा ननहाय चौकनी करून त्याींना ननलींत्रबत

करण्यात यािा अनी मागिी परभिी याथील स्थाननक लोकप्रनतननाीींनी लाखी
ननिाशनाव्शारा मख्
ु य सचचि याींच्याकडा सन २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान काली
आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला, त्यानष
ीं ाना कोिती कारिाई काली िा करण्यात यात
ु ग
आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय, हा खरा आहा .

(२) प्राप्त ननिाशनातील मद्
ीं ाना विभागीय आयक्
ु याींच्या अनष
ु ग
ु त, औरीं गाबाश
याींच्यास्तरािरुन प्राथभमक चौकनी करण्यात आलाली आहा . प्राथभमक चौकनी

अहिालातील ननषकषग विचारात घाऊन तत्काभलन मख्
ु य कायगकारी अचाकारी,

जजयाहा पररषश, परभिी ि इतर अचाकारी याींच्याकडून खुलासा मागविण्यात

आलाला आहा . सींबचीं ाताींकडून खुलासा प्राप्त होताच पढ
ु ील कायगिाही करण्यात
यात आहा .

(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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पैठण (जज.औरां गाबाद) तालुक्यात शाळाांच्या
इमारतीांचे नुिसान झाल्याबाबत

(२५)

*

३५३०२ श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पतठि (जज.औरीं गाबाश) तालक्
ु यात दशनाींक ५ ि ६ जून, २०१६ रोजी

झालायाया िाशळी पािसामळ
ु ा जजयाहा पररषशा च्या ९ नाळाींच्या इमारतीींचा
नक
ु सान झाला, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, या नाळाींची शरु
ु स्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताि पींचायत सभमती

जजयाहा पररषश याींच्याकडा पाठविला आहा ि जजयाहा पररषशा ना या प्रस्तािाकडा
शल
ग
कायायामळ
विद्यार्थयाांच्या जजिीतास ाोका
ु क्ष
ु ा गायाया दशड िषागपासन
ू
ननमागि झाला आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, सशर प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन शोषीींिर कारिाई करुन
उक्त नाळाींच्या शरु
ु स्तीबाबत कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय, हा खरा आहा .
(२) हा खरा नाही.

िाशळी पािसामळ
ु ा पतठि तालक्
ु यातील जजयाहा पररषशा च्या ९ नाळाींचा

नक
ु सान झाला आहा . नक
ु सानग्रस्त जजयाहा पररषश नाळापतकी मौजा ताींशळ
ु िाडी

३ िगग खोयायाींची शरु
ु स्ती करिा ि मौजा भनििी याथा १ निीन िगग खोली
बाींाकाम सिग भनक्षा अभभयानाींतगगत करिास मींजूरी शा ण्यात आली आहा .

सन २०१६-१७ अखरा शानयत्ि रुपया २४६.७८ लक्ष मींजूर ननाीपाक्षा

जास्त असयायाना निीन शरु
ु स्ती कामाना मान्यता शा ता आली नाही.

सन २०१७-१८ मध्या जजयाहा ननयोजन योजनाींतगगत मौजा भनििी ि

पा्ा गाि याथा प्रत्याकी १ निीन िगग खोली बाींाकामास प्रस्तावित करण्यात
आला आहा . सिग भनक्षा अभभयानाींतगगत अनक्र
ु मा (१) अगर नाशर १ िगग खोली,

31

(२) नायगव्हाि १ िगग खोली, (३) नारळा १ िगग खोली, (४) भनििी १ िगग
खोली, (५) सोलनापरू ३ िगग खोयाया मींजूर करण्यात आली आहा . उिगररत

शाशा गाि ि हषी (ब.ु ) याथील जजयाहा पररषश नाळा शरु
ु स्तीच्या कामाचा
ननयोजन करण्यात यात आहा .

(३) ि (४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

राज्यातील बलात्िार वपिीत ि ॲशसि हल्ल्यात जखमी
मदहलाांसाठी मनोधैयव योजनेचे ननिष बदलण्याबाबत
(२६)

*

३४८८९ अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासनाना सन २०१३ मध्या राज्यातील बलात्कार वपडीत ि ॲभसड
हयायायात जखमी मदहलाींसाठी मनोातयग योजना सरु
ु काली आहा, हा खरा आहा
काय,
(२)

असयायास,

सशर

योजनाच्या

नासन

ननिगयााीन

ननकषात

बशल

करण्याबाबतचा नासन ननिगय नासनाना ननगगभमत काला आहा , हा ही खरा आहा
काय,

(३) असयायास, नव्याना ननगगभमत कालायाया सशर नासन ननिगयान्िया बशल

करण्यात आलाला ननकष हा अत्यींत जाचक ि वपडीतास मशत न शा ण्याकडाच
त्याचा कल असयायाच्या तक्रारी पीडीत ि त्याींचा नातािाईकाींनी नासनाकडा
करण्यात

आयाया

असयायाचाही

दशनाींक

१३

ऑगस््,

त्यासम
ु ारास ननशनगनास आला आहा, हा ही खरा आहा काय,

२०१७

रोजी

िा

(४) तसाच या नासन ननिगयातील जाचक अ्ी ि ननकषाींमध्या सा
ु ारिा

करण्याबाबत नासनाना सभमती नामािी, असा मा.उच्च न्यायालयाना दशनाींक १३
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी नासनास आशा न दशला असयायाचाही ननशनगनास आला
आहा, हा ही खरा आहा काय,

(५) असयायास, सशर तक्रारीच्या अनष
ीं ाना तसाच मा.उच्च न्यायालयाना
ु ग
दशलायाया आशा नानस
ु ार नासनाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा
तसाच त्याबाबत सद्य:जस्थती काय आहा ?
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श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) ि (२) होय.

(३) ि (४) यासींशभागत मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याथा शाखल रर् याचचका क्र.
२९५१/२०१६ मध्या मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी दशनाींक ०८/०३/२०१७ रोजी
दशलायाया

ननशे नानस
ु ार

मनोातयग

योजनाच्या

सन

२०१३

च्या

आचथगक

ननकषामध्या बशल करुन मदहला ि बालविकास विभागाना दशनाींक ०१/०८/२०१७
रोजी सा
ु ाररत आशा न ननगगभमत काला आहा . मनोातयग योजनाच्या निीन
ननकषानस
ु ार

बलात्कार,

बालकाींिरील

लैंचगक

अत्याचार

आणि

हयायायातील घ्नाींमाील पीडडताींचा पन
ु िगसन प्रभािीपिा होिार आहा .

ॲभसड

तथावप, मनोातयग योजनाच्या निीन ननकषाबाबत मा.उच्च न्यायालय,

मब
ुीं ई याथा जनदहत याचचका शाखल करण्यात आली आहा . सशर जनदहत

याचचकाच्या अनष
ीं ाना मा.उच्च न्यायालयाींतगगत सभमती गठीत करण्यात
ु ग
आलाली आहा .

(५) सद्य:जस्थतीत सशर प्रकरि न्यायप्रविषठ आहा .
-----------------

राज्यात बालमत्ृ यू आणण िुपोवषत बालिाांच्या िुटुांत्रबयाना
रोजगार हमीचे िाम दे ण्याबाबत

(२७)

*

३५१६९ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषरात एवप्रल, २०१७ या एका मदहन्यात १०३६ बालमत्ृ यू आणि
६,३३,४०१ कुपोवषत बालकाींच्या कु्ुींत्रबयाींना रोजगार हमीचा काम द्यािा असा
ननिाशन दशनाींक २२ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्रयाींना
दशला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, ननिाशनातील मागण्याींचा स्िरुप काय आहा ,

(३) तसाच याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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श्री.जयिुमार रािल : (१) हा खरा आहा .

(२) अकाली मत्ृ यू पािलायाया आणि कुपोवषत बालकाींच्या कु्ुींबाना त्याींच्या

घराजिळ रोजगार हमीचा काम शा ण्यात आयायास कुपोषिाची तीव्रता कमी
होईल. आदशिासी आणि ग्रामीि भागातील कुपोवषत बालकाींच्या राहण्याच्या
दठकािाजिळ िन जभमनीत आणि इतर जभमनीत गित कापण्याचा काम
रोजगार

हमीतन
ू

दशयायास

रोजगार

उपलब्ा

होऊन

गित

कापयायामळ
ु ा

िनव्याचा प्रमाि कमी होईल, तसाच गरु ा आणि नाळया जागािर बाींान
ू ठा िन
ू
त्याींना खाद्य शा ता याईल, त्याचप्रमािा मोकळया गरु ाींमळ
ु ा आणि नाळयामळ
ु ा
होिारा नातीचा आणि झाडाचाही नक
ु सान थाींबाल असा मागण्याींचा स्िरुप आहा .

(३) मग्रारोहयो अींतगगत अना कु्ुींबाना रोजगार हमीची कामा तात्काळ उपलब्ा
करुन शा ण्याबाबत ननशे न शा ण्यात आला आहा त.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

िुिूस (ता.िािा, जज.पालघर) येथील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रात तज्ञ
िैद्यिीय अधधिाऱ्याांची पदे ररक्त असल्याबाबत

(२८)

*

३५६६४ श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण

दरे िर : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुडूस (ता.िाडा, जज.पालघर) याथील प्राथभमक आरोग्य केंद्र तज्ञ ितद्यकीय
अचाकाऱ्याींविना सरु
ु असयायाचा ननशनगनास आला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, एमबीबीएस ि बीएएमएस अना शोन ितद्यकीय अचाकाऱ्याींच्या

जागाही गायाया िषगभरापासन
ू ररक्त असयायाचा ननशनगनास आला आहा , हा ही
खरा आहा काय,

(३) असयायास, सींबचीं ात अचाकाऱ्याींच्या ननयक्
ु तीबाबत तालक
ु ा ि जजयाहा
पररषश

अचाकाऱ्याींकडा ननिाशन

दशला

कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,

असन
ू

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?

याबाबत

नासनाना

कोिती
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िॉ. दीपि सािांत : (१) ि (२) अनींत: खरा आहा .

प्राथभमक आरोग्य केंद्र कुडूस याथा तज्ञ ितद्यकीय अचाकाऱ्याचा पश

मींजूर नाही. तथावप, प्राथभमक आरोग्य केंद्र, ननींबिली, ता.िाडा याथील
ितद्यकीय अचाकारी ग्-ब प्राथभमक आरोग्य केंद्र कूडूस याथील कामकाज
दशनाींक १८/०७/२०१६ पासन
ू पाहत आहा त.
(३) हा खरा नाही.

ितद्यकीय अचाकाऱ्याींच्या ननयक्
ु तीबाबत जजयाहा पररषश अचाकाऱ्याींकडा

कोिताही ननिाशन प्राप्त झाला नाही. तथावप ननयभमत ितद्यकीय अचाकारी
भरण्याची कायगिाही सरु आहा .
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

विक्रमगि (जज.पालघर) नगरपांचायतीमधील यशिांतनगर ि िािुपािा
गािाांची स्ितांत्र ग्रामपांचायत स्थापन िरणेबाबत

(२९)

*

३५३३५ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) विक्रमगड (जज.पालघर) नगरपींचायतीमाील यनिींतनगर ि िाकुडपाडा
महसल
ू ी गािाींची स्ितींर स ग्रामपींचायत स्थापन करिाबाबत सन २००६ म़ध्या
ताथील सम
ु ारा

२ हजार ग्रामस्थाींच्या स्िाक्षरीना ग्रामसभात ठराि मींजरू

झायायाबाबत श्रमजीिी कामगार रयत सींघ्नाना मा.मख्
ु यमींर सी, मा.ग्रामविकास

मींर सी, सचचि, ग्रामविकास विभाग ि जजयाहाचाकारी, पालघर याींच्याकडा
ग्रामपींचायत मींजूर करण्याची मागिी दशनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोजी
त्यासम
ु ारास लाखी ननिाशनाद्िारा काली आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करून त्यानष
ीं ाना उक्त
ु ग
भागात स्ितींर स ग्रामपींचायत स्थापन करण्यासाठी कोिती कायगिाही काली िा
करण्यात यात आहा ,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय, हा खरा आहा .
सींघ्ना

मा.श्री.वििाक पींडडत, सींस्थापक अध्यक्ष, श्रमजीिी कामगार रयत
याींनी

दशनाींक

११/८/२०१७

रोजीच्या

पर सान्िया

मा.मख्
ु यमींर सी

महोशयाींकडा पालघर जजयाहयातील विक्रमगड नगरपींचायती माील यनिींतनगर

ि िाकुडपाडा या गािाींची स्ितींर स ग्रामपींचायत स्थापन करिाबाबतचा ननिाशन
साशर काला आहा .

(२) सद्य:जस्थतीत विक्रमगड ग्रामपींचायतीचा यनिींतनगर ि िाकुडपाडा या

गािासह सींपि
ू ग क्षार साचा नगरपींचायतीमध्या रुपाींतर करण्यात आला आहा .
याबाबत नासन राजपर स दशनाींक ७ मा, २०१६ अन्िया प्रभसध्श करण्यात आला
आहा .

विक्रमगड

नगरपींचायतीमाील

यनिींतनगर

िगळिा

आहा .

ि

िाकुडपाडा

या

गािाींमध्या ग्रामपींचायत स्थापन कराियाची झायायास या गािाींना विक्रमगड
नगरपींचायतीमाून
िगळिाबाबतची

कायगिाही

आिश्यक

नगर

विकास

नगरपींचायती

विभागाकडून

माून

होिा

गािा

आिश्यक

असयायाना सशरचा सींशभग आिश्यक त्या कायगिाहीसाठी दशनाींक ११ ऑक््ोबर,

२०१७ रोजीच्या नासनपर सान्िया नगर विकास विभागाकडा पाठविण्यात आला
आहा . त्याची प्रत सींबचीं ाताींना शा ण्यात आली आहा .

तसाच यासींशभागत प्राप्त अन्य ननिाशनाींच्या अनष
ीं ानाही नासनपर स
ु ग

दशनाींक ८ जल
ु ,त २०१६, दशनाींक १९ सप््ें बर, २०१६, दशनाींक २५ ऑक््ोबर,

२०१६, ि दशनाींक २२ डडसेंबर, २०१६ अन्िया नगर विकास विभागाकडा
आिश्यक त्या कायगिाहीसाठी पाठविण्यात आला आहा त.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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यितमाळ जजल््यातील शेतिरी किटिनाशिाच्या
फिारणीमुळे विषबाधधत झाल्याबाबत
(३०)

*

३४८९६ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल

नािेिर : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) यितमाळ जजया्यात माहा

सप््ें बर, २०१७ मध्या कक्कनानकाच्या

फिारिीमळ
ु ा जा नातकरी विषबाचात झाला त्याींना जजयाहा रुग्िालयात शाखल
कायायानींतर औषााींची ्ीं चाई ननमागि झाली, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, रुग्िालयात अत्यािश्यक औषाा नसयायाना डॉक््राींनी रुग्िास
बाहा रुन औषाा आिण्यास साींचगतयायाचाही ननशनगनास आला आहा , हा ही खरा
आहा काय,

(३) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला आहा, चौकनीअींती सींबचीं ाताींिर कोिती कारिाई काली िा
करण्यात यात आहा ,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) हा खरा नाही.

(२) जुल,त २०१७ ता नोव्हें बर, २०१७ या कालािाीत कक्कनानक फिारिीमळ
ु ा
विषबाचात झालायाया ५०१ रुग्िाींिर उपचार करण्यात आला असन
ू एक रुग्ि
िगळता अन्य सिग रुग्िाींना रुग्िालयामाून औषाा परु विण्यात आली आहा त.

औषा परु िठ्यामध्या तफाित असयायामळ
ु ा फक्त एका रुग्िाला बाहा रून
इींजाक्नन पाम हा औषा भलहून शा ण्यात आला होता.
(३) सशर प्रकरिी सींस्थास्तरािर त्रर ससशस्यीय सभमती स्थापन काली होती.

सशर सभमतीच्या अहिालानस
ग बाहा रुन औषा
ु ार सशर रुग्िाला जािीिपि
ू क

भलहून दशलाली नाही. आकजस्मक उद्भ्ािलायाया पररजस्थतीमळ
ु ा एका रुग्िाला
बाहा रुन औषा भलहून दशलाला आहा . त्यामळ
ु ा सींबचाताींिर कायगिाहीचा प्रश्न
उद्भ्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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सौंदि (ता.सििअजुन
व ी, जज.गोंददया) येथे युििाचा िॉक्टराांच्या
हलगजीपणामुळे मत्ृ यू झाल्याबाबत

(३१)

*

३५९१० श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सौंशड (ता.सडकअजन
ुग ी, जज.गोंदशया) याथा दशनाींक २२ सप््ें बर, २०१७ रोजी
२३ िषीय यि
ु काचा डॉक््राींच्या हलगजीपिामळ
ु ा मत्ृ यू झायायाना खोडभनििी
प्राथभमक आरोग्य केंद्रासमोर गािकऱ्याींनी आींशोलन करुन डॉक््राींिर कारिाई

होत नाही तोपयांत आरोग्य केंद्र बींश ठा िण्यात याईल अनी भभू मका घातली
होती, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला, तद्नस
ु ार शोषीींिर कोिती कारिाई काली िा करण्यात
यात आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हा अींनत: खरा आहा .

दशनाींक २२/०९/२०१७ रोजी २३ िषीय यि
ु काचा मत्ृ यू झायायामळ
ु ा

खोडभनििी

प्रा.आ.

केंद्रासमोर

गािकऱ्याींनी

आींशोलन

काला

परीं तु

मत्ृ यू

डॉक््राच्या हलगजीपिामळ
ु ा झायायाचा प्राथभमक चौकनीत आढळून आला नाही.

(२) प्राथभमक आरोग्य केंद्र, खोड भनििी याथा दशनाींक २२/९/२०१७ रोजी
सपगशींन झायायाना सौंशड याथील यि
ु कास उपचाराथग बानध्
ु श अिस्थात गींभीर

जस्थतीत शप
ु ारी १२.३० िाजता आिण्यात आला असता रुग्िािर तात्काळ
प्रथमोपचार करुन पढ
ु ील आिश्यक त्या उपचाराथग का.्ी.एस. सामान्य
रुग्िालय, गोंदशया १२.४५ िाजता सींशभभगत करण्यात आला.

प्रस्तत
ु प्रकरिी प्राथभमक चौकनी करण्यात आली असन
ू चौकनीमध्या

ितद्यकीय अचाकारी शोषी आढळून आला नाहीत.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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गोरे िािा आांतरराष्ट्रीय प्राणी सांग्रहालय (नागपूर)
प्रिल्पाच्या प्रलांत्रबत िामाबाबत

(३२)

*

३५९८७ श्री.प्रिाश गजशभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८६३४ ला

ददनाांि १६ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िने
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गोरा िाडा

आींतरराषरीय

प्रािी

सींग्रहालय

(नागपरू )

प्रकयापाचा

काम

करण्यासाठी फॉरा स्् डाव्हलापमें ् कॉपोरा नन ऑफ महाराषर ि खाजगी ननिानक
याींची स्पानल पपगज व्हा ईकलची स्थापना काली आहा , हा खरा आहा काय,

(२) तसाच गोरा िाडा प्रािी सींग्रहालयास िन (सींिागन) अचाननयम, १९८० च्या
अींतगगत केंद्र नासनाची परिानगी भमळाली आहा , हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, प्रािी सींग्रहालयातील अकिकन सफारीच्या कामाींची अींशाजपर सका
बनिण्याची कामा पि
ू ग झाली आहा त काय,

(४) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी गोरा िाडा आींतरराषरीय प्रािी सींग्रहालय
प्रकयापाचा काम पि
ु ग करण्याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही काली िा
करण्यात यात आहा ,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हा खरा नाही.

गोरा िाडा प्रािी सींग्रहालयाची कामा करण्यासाठी एफ.डी.सी.एम.भल. ि

खाजगी ननिानक याींची स्पानल पपगज व्हा ईकलची स्थापना करण्याकररता
िाळोिाळी जादहरात शा ण्यात आली आहा . तथावप योग्य तो प्रनतसाश न
भमळायायाना पन
ु श्च: जादहरात दशनाींक १५/११/२०१७ रोजी शा ण्यात आली आहा .
(२) हा खरा आहा .
िन

ि

िन (सींिागन) अचाननयम, १९८० च्या कलम २ अींतगगत पयागिरि,
िातािरि

बशल

मींर सालय,

निी

दशयाली

याींनी

गोरा िाडा

प्रािी

सींग्रहालयाकररता ५६४.०० हा क््र िन जभमनीचा िळतीकरिास मान्यता प्रशान
काली आहा .
(३)

प्रािी

सींग्रहालयातील

अकिकन

बनिण्याची कामा पि
ू ग झालाली नाहीत.

सफारीच्या

कामाींची

अींशाजपर सका
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(४) अकिकन सफारीची कामा खाजगी ननिानकामाफगत करण्यात यािार आहा त.
गोरा िाडा प्रािी सींग्रहालयाची कामा करण्यासाठी एफ.डी.सी.एम.ली. ि खाजगी

ननिानक याींची स्पानल पपगज व्हा ईकलची स्थापना करण्याकररता िाळोिाळी

जादहरात शा ण्यात आली असन
ू योग्य तो प्रनतसाश न भमळायायाना पन
ु श्च:
जादहरात दशनाींक १५/११/२०१७ रोजी शा ण्यात आली आहा .

गोरा िाडा प्रािी सींग्रहालयाचा सींकयाप आराखडा, बचाि केंद्र ि मास््र

प्लॅ नला केंद्रीय प्रािीसींग्रहालय प्राचाकरि, निी दशयाली याींनी मान्यता प्रशान
काली असन
ू गोरा िाडा याथा बचाि केंद्र स्थावपत करण्यात आला आहा . गोरा िाडा

प्रािीसींग्रहालयाच्या सभोिताली ि प्रकयापाच्या क्षार सातन
ू जािाऱ्या महामागागच्या
शोन्ही बाजूींनी सींरक्षि भभींत बाींाण्यात आली आहा . गोरा िाडा प्रकयापामध्या
इींडडयन सफारी ि इतर अनष
ु चीं गक कामाकररता ई-ननविशा व्शारा

ननजश्चत

करण्यात आलायाया कींपनीला कायागरींभ आशा न शा ण्यात आला आहा त. तसाच सशर
प्रकयापातील जलानयाचा कामाींना प्रनासकीय मींजूरी प्राप्त झाली असन
ू
जलानयाची कामा नागपरू पा्बींाारा विभाग याींचामाफगत करण्यात यात आहा त.
(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

उपजजल्हा रुग्णालय, श्रीिधवन (जज.रायगि) येथील
मदहला िमवचाऱ्याांना िेतन दे ण्याबाबत
(३३)

*

३५८२५ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव भाई

धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उपजजयाहा रुग्िालय, श्रीिागन (जज.रायगड) याथील करार पध्शतीिर

कायगरत असलायाया मदहला कमगचाऱ्याींना मागील सात मदहन्यापासन
ू िातन
भमळाला नसयायाचा माहा सप््ें बर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास
आला, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, या मदहला कमगचाऱ्याींना िातन न भमळण्याची कारिा काय
आहा त,

(३) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन मदहला कमगचाऱ्याींना
िातन शा ण्याबाबत कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हा खरा आहा .

(२) ि (३) उपजजयाहा रुग्िालय, रायगड याथील सािा परु िठाशार सींस्था याींनी

माचग, २०१७ ता जून, २०१७ या कालािाीतील शा यका ऑक््ोबर, २०१७ मध्या
साशर काली असन
कोषागाराना पाररत काली आहा त. सशर रक्कम सािा
ू
परु िठाशारास अशा करण्याची कायगिाही सरु
ु आहा .

(४) ठा काशाराना शा यका विलींबाना (ऑक््ोबर, २०१७) मध्या साशर कायायामळ
ु ा
विलींब झाला आहा .

-----------------

धचता िॅम्प (रॉम्बे, मुांबई) पररसरातील अनधधिृत
झोपिया हटविण्याबाबत

(३४)

*

३५५६० अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रॉम्बा (मब
ुीं ई) याथील चचता कॅम्प पररसरातील खाडीमध्या भम
ू ाकफयाींनी

मोठया प्रमािािर अनचाकृत झोपडया बाींायाया असयायाचा माहा ऑक््ोबर,
२०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, याबाबत नासनाना पाहिी िा चौकनी काली आहा काय, त्यात

काय आढळून आला ि तद्नस
ु ार उक्त अनचाकृत झोपडया ह्विण्याबाबत
कोिती कारिाई काली िा करण्यात यात आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) ि (२) हा खरा नाही. तथावप, मौजा तभ
ु े स.क्र.
१५२ न.भ.ू क्र. १० माील अचासचू चत राखीि िनािरील काींशळिन िक्ष
ृ ाची

कत्तल करुन दशनाींक १३/१०/२०१७ रोजी बाींब,ू िासा, पर सा याींच्या सहाय्याना
श्री.नसीम नाख या इसमाना १२ चौ.मी. क्षार सात नाडचा बाींाकाम कायायाचा

ननशनगनास आला. सींबचीं ाताींविरुध्श भारतीय िन अचाननयम, १९२७ च्या कलम
२६ अींतगगत गन्
ु हा शाखल करण्यात आला आहा . सशरचा बाींाकाम दशनाींक
२३/१०/२०१७ रोजी ननषकाभसत करण्यात आला आहा .
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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मांग्याळ (ता.मुखेि, जज.नाांदेि) येथे पाणी टां चाई ननमावण झाल्याबाबत
(३५)

*

३५५९१

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

श्री.सांजय

दत्त :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींग्याळ (ता.मख
ु ाड, जज.नाींशाड) याथा जलयक्
ु त भनिार अभभयानाींतगगत

बाींालायाया बींााऱ्याला उद्घा्ना पि
ू ीच गळती लागयायाचा माहा सप््ें बर, २०१७
मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला, हा खरा आहा काय,
(२)

असयायास,

बींााऱ्यात

साठिलाला

(३)

असयायास,

उपरोक्त प्रकरिी

पािी

शोन

ता

तीन

मदहन्याींच्या

कालािाीत िाहून जात असयायामळ
ु ा पािी ्ीं चाई ननमागि होत आहा, हा ही खरा
आहा काय,
नासनाना चौकनी

काली आहा

काय,

चौकनीच्या अनष
ीं ाना सींबचात शोषीींिर कोिती कारिाई काली िा करण्यात
ु ग
यात आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हा खरा नाही.
तथावप,

दशनाींक

१७/०९/२०१७

यासींशभागत बातमी प्रभसध्श झाली होती.

रोजी

शत ननक

लोकमत

ित्ृ तपर सात

(२) हा खरा नाही.

(३) शत ननक लोकमत ित्ृ तपर सात प्रभसध्श झालायाया बातमीच्या अनष
ीं ाना
ु ग

उपविभागीय अभभयींता, मख
ा ि कायगकारी अभभयींता लघभु सींचन (जलसींाारि)
ु ड

विभाग, नाींशाड याींनी सशर कामाची तपासिी काली असन
ू बींाारा सजु स्थतीत
असयायाचा आढळून आला आहा .
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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नागपूर जजल्हा पररषदे च्या लघुशसांचन विभागातील
शाखा अशभयांत्याचे पद भरण्याबाबत

(३६)

*

३५७१४ प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू जजयाहापररषशा च्या लघभु सींचन विभागातील नाखा अभभयींत्याविरुध्श

भ्रष्ाचाराचा गन्
ु हा शाखल असताींनाही उपविभागीय अचाकारी राम्ा क याींनी
जजयाहा सकगल मनसर, काींद्री ि भींडारबोडी याथील कामाींची जबाबशारी त्याींना
दशयायाचा माहा ऑक््ोबर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा ,
हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, भ्रष्ाचाराचा गन्
ु हा शाखल असलायाया अभभयींत्याला सािात
पन
ु :स्थावपत करुन त्याच्यािर कायागलयीन जबाबशारी शा ण्याचा आशा न मख्
ु य
कायगकारी अचाकारी याींनी दशला होता, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, मख्
ु य कायगकारी अचाकारी याींच्या आशा नाचा पालन न करता

विभागीय आयक्
ु ताींनी शोषी अभभयींत्याला महत्िाच्या पशािर ननयक्
ु त काला
आहा, हा ही खरा आहा काय,

(४) असयायास, भ्रष्ाचाराचा गन्
ु हा शाखल असलायाया अभभयींत्याची तातडीना
बशली

करुन

अन्य

जबाबशार

अचाकाऱ्याची

उक्त

पशािर

करण्याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,

ननयक्
ु ती

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, अींनत: खरा आहा .
(२) होय, अींनत: खरा आहा .

(३) ि (४) हा खरा आहा . तथावप, त्यानींतर दशनाींक २९/११/२०१७ रोजी त्याींचा
पशस्थापनाबाबत सा
ु ारीत आशा न ननगगभमत करण्यात आला आहा त.
(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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िैद्यकिय महाविद्यालय (नागपूर) येथील
िैद्यिीय अधधिाऱ्याांच्या िेतनाबाबत

(३७)

*

३५३६० श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू ितद्यककय महाविद्यालयातील ितद्यककय अचाकारी (ननिासी

डॉक््र) याींना मागील ५ मदहन्याींपासन
िातन भमळाला नसयायाचा दशनाींक
ू
५ सप््ें बर, २०१७ रोजी ननशनगनास आला, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन सशर कायगरत डॉक््राींचा
िातन शा ण्यासबींाी नासन कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हा अींनत: खरा आहा .

डॉ.बाबासाहा ब आींबाडकर रुग्िालय तथा अनस
ीं ान केंद्र नागपरू याथील
ु ा

सािगजननक आरोग्य विभागातील अचाकारी याींचा प्राशा भनक मनोरुग्िालय याथा
सािा सींलग्न करण्यात आयाया असन
ू त्याींचा िातन अप्राप्त आहा .

(२) सािगजननक आरोग्य विभागातील सींबा
ीं ीत शोन ितद्यकीय अचाकारी याींचा

िातन शा यका ्ोकन क्र. ७०३११/ दशनाींक १२/१२/२०१७ अन्िया ५ मदहन्याचा
शा यका तयार करुन कोषागारास साशर काला असन
शा यक पाररत होतास
ू
सींबचीं ातास िातन अशा करण्यात याईल.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

राज्यात गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शशिार
अशभयानाला आधथवि मदत दे ण्याबाबत

(३८)

*

३५५१६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात गाळमक्
ु त ारि-गाळयक्
ु त भनिार अभभयानाला गती शा ताना

लोकसहभागातन
ू कायाया जािाऱ्या खोशाईच्या कामासाठी यींर ससामग्र
ु ी शा िाऱ्या
गािाींना इींानाच्या खचागपो्ी नासन आचथगक मशत शा िार आहा , हा खरा आहा
काय,

(२) असयायास, जलयक्
ु त भनिार अभभयानात समािान असलायाया गािाींसाठीच
ही मशत शा ण्याची अ् आशा नात असयायामळ
ु ा इच्छा असन
ू ही गाळ काढण्याची
कामा करता यात नाहीत, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन कोिती कायगिाही
काली िा करण्यात यात आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय.

(२) ि (३) नाही. तथावप, नासन ननिगय दशनाींक ६ मा, २०१७ च्या अन्िया
राज्यात गाळमक्
ु त ारि-गाळयक्
ु त भनिार ही योजना राबविण्यास मान्यता
शा ण्यात आलाली आहा . सशर योजना राज्यातील २५० हा . पाक्षा कमी भसींचन
क्षमता असिाऱ्या सिग ारिाींकरीता लागू आहा .
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

लाखपरु ी (ता.मनु तवजापरू , जज.अिोला) येथील लक्षेश्िर रामायणिालीन
मांददरास धाशमवि पयवटन स्थळाांचा दजाव दे ण्याबाबत

(३९)

*

३५६१० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मनू तगजापरू (जज.अकोला) याथील पयोषिी (पि
ू ाग) नशीच्या तीरािर लाखपरु ी
गािात

लक्षाश्िर

भगिानचा

रामायिकालीन

मींदशर

असन
ू

सशर

पररसर

१९९८-९९ मध्या नासनाना ’’क’’ िगग ााभमगक पयग्न स्थळ म्हिन
ू मींजरू काला
असन
ू सशर पयग्न स्थळास रुपया १ को्ी ननाी मींजूर करुन भभू मपज
ू नसध्
ु शा
करण्यात आला आहा , हा , खरा आहा काय,

45

(२) असयायास, सशर पयग्न स्थळाच्या शनगनासाठी शरिषी पाच लाख भाविक

ि इतर मींडळा यात असन
ू सींस्थान पररसरात वपण्याकररता मब
ु लक पािी
नसिा, नशीिर घा् बाींालाला नसिा, नशीिर जाण्याकररता मागग नसिा,

बागबगीचा नसिा, व्यापारी सींकुल नसिा, लाई्ची व्यिस्था नसिा ि बो्ीींग

व्यिस्था नसिा आदश सोयी-सवु िााींचा अभाि असयायाचा ननशनगनास आला
आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी चौकनी करुन कोिती कायगिाही काली िा
करण्यात यात आहा ,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) होय, अींनत: खरा आहा .

लक्षाश्िर सींस्थान, लाखपरू ी, ता.मनू तगजापरू या तीथगक्षार सास जजयाहा

ननयोजन सभमतीच्या दशनाींक २४/१२/१९९६ च्या सभामध्या “क” िगग तीथगक्षार स
शजाग शा ण्यात आला आहा .

(२) ि (३) लक्षाश्िर सींस्थान, लाखपरू ी, ता.मनू तगजापरू या तीथगक्षर स
ा ाच्या
दठकािी तीथगक्षर स
ा विकास कायगक्रमाींतगगत सन २००६-०७ मध्या स्िच्छतागह
ृ ,

पाण्याची ्ाकी, छो्ीसी बाग तयार करण्यासाठी रुपया ४.०४ लक्ष ननाी तसाच

सन २००८-०९ मध्या सींरक्षि भभींत बाींाकामाकरीता रुपया १०.०० लक्ष ननाी
खचग करण्यात आला आहा . तसाच सशर तीथगक्षार साच्या दठकािी स्थाननक

लोकप्रनतननाीींनी विकास कामाींसाठी कालायाया रुपया १.०० को्ी ननाीच्या
मागिीनस
ु ार सािगजननक बाींाकाम विभागाकडून ताींत्रर सक मान्यता प्रशान

कालायाया अींशाजपर सकासह अहिाल जजयाहाचाकारी, अकोला याींनी मागविलाला
आहा .

(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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राज्यात विशेषत: जुन्नर तालुक्यातील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रात
सोयी-सुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४०)

*

३५७०२ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) जन्
ग भागात जानािारी, २०१६
ु नर (जज.पि
ु ा) याथील पजश्चम आदशिासी शग
ु म

ता जून, २०१७ या शीड िषागच्या कालखींडात १ हजार ३५४ सपगशींनाच्या घ्ना
घडयायाचा माहा ऑगस््, २०१७ रोजी िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला, हा खरा
आहा काय,

(२) असयायास, जुन्नर तालक्
ु यातील प्राथभमक आरोग्य उपकेंद्रात सपगशींन,

विींचश
ू ीं न, श्िानशीं न इत्याशीींिरील लसी ि कृत्रर सम श्िासोच्छिास याची सवु िाा

उपलब्ा नसयायाना रुग्िाींना मत्ृ यच
ू ा सामना करािा लागत असन
ू पररजस्थती
नसतानाही खासगी शिाखान्याचा आाार घ्यािा लागतो, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन राज्यातील शग
ग
ु म
आदशिासी भागात नासनाना सिग प्राथभमक आरोग्य केंद्राचा आढािा घािन
ू ताथा
आिश्यक

लसीींचा-औषााींचा

परु िठा,

ननिासी

डॉक््राींची

नामिक
ू ,

१०८

क्रमाींकाची रुग्ििादहका याींची सोय उपलब्ा करुन शा ण्याबाबत नासन कोिती
कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हा अींनत: खरा आहा . जानािारी, २०१६ ता जून, २०१७

या कालािाीत जुन्नर (जज.पि
ग भागात १०६
ु ा) याथील पजश्चम आदशिासी शग
ु म
सपगशींनाींच्या घ्ना घडलायाया आहा त.
(२) हा खरा नाही.

प्राथभमक आरोग्य उपकेंद्रामध्या सपगशींन, विींचश
ु ीं न ि श्िानशीं नाच्या

लसी याींची साठििक
करण्यात यात नाही परीं तु सपगशींनाचा प्रमाि लक्षात
ू

घाऊन सशर विचश
ींू ीं न ि श्िानशीं नाच्या लसी प्राथभमक आरोग्य केंद्रामध्या
उपलब्ा करुन शा ण्यात आयाया असन
ताथील ितद्यकीय अचाकाऱ्याींकडून
ू

याबाबत उपचार काला जातात. जानािारी, २०१६ जा जून, २०१७ या कालािाीत
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सपगशींनाींच्या २६७ ि श्िानशीं नाींच्या ७८० व्हाययास उपलब्ा होत्या त्यापतकी
अनक्र
ु मा

१३९

ि

७३४

िापरण्यात

श्िानशीं नाच्या व्हाययास भनयालक आहा त.
िरील

कालािाीत

सपगशींनाच्या

आयाया.
१०६

१२८

सपगशींनाच्या

रुग्िाींिर,

ि

४६

विींचश
ू ीं नाींच्या

७८

रुग्िाींिर ि श्िानशीं नाींच्या ७८७ रुग्िाींिर मोफत उपचार करण्यात आलाला
आहा त. प्राथभमक आरोग्य केंद्रात कृत्रर सम श्िासोच्छिासाची सवु िाा उपलब्ा

करुन शा ण्यात यात.ा या दठकािी उपचाराथग आलायाया रुग्िाींपक
त ी ८४ रुग्िाींना
पढ
ु ील उपचाराकररता सींशभगसािा शा ण्यात आलाली आहा . सशर नतन्ही प्रकारच्या

रुग्िाींपक
त ी एकही रुग्िाींचा मत्ृ यू झायायाची नोंश नाही. त्यामळ
ु ा रुग्िाींना
खाजगी शिाखान्यात उपचार घाण्याची बाब उद्भ्ािली नाही.

(३) राज्यातील शग
ग आदशिासी भागात प्राथभमक आरोग्य केंद्रात आिश्यक
ु म

ती औषाा ि लसीचा परु िठा १०८ ककीं िा १०२ क्रमाींकाची रुग्ििादहका उपलब्ा

करण्याची कायगिाही करण्यात आली असन
ू ितद्यकीय अचाकाऱ्याींची भरती
प्रकक्रया राबविण्यात यात आहा .
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

तािारी-म्है साळ ि टें भू योजनेबाबत
(४१)

*

३६०३५ श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ताकारी-म्हत साळ योजनासाठी प्राानमींर सी भसींचन योजनातन
ू ककती ननाी
मींजुर झाला असन
नासनाकडा ककती ननाी प्राप्त झाला आहा
ू

तसाच

ताकारी-म्हत साळ योजनाची उिगरीत कामा कालबध्श मश
ु तीत पि
ु ग करण्याचा
आराखडा तयार काला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, ताकारी-म्हत साळ योजनाची लाभक्षार स विकासाचा आराखडा तयार
करुन

कामा

काव्हा

सरू
ु

काली

जािार

आहा त

तसाच

ताकारी-म्हत साळ

योजनाकरीता अपारीं पारीक ऊजाग स्र सोताद्िारा िीज परु िठा करण्याचा ाोरि
आखण्यात आला आहा काय, त्याचा थोडक्यात स्िरुप काय आहा,
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(३)

असयायास,

ताकारी-म्हत साळ

योजनाच्या

पािीपट्टीमाील

महाराषर

जलसींपत्ती प्राचाकरिाच्या प्रस्तािानस
ु ार ८१ % िीज शा यक नासन भरिार ि

१९% िीज बील नातकरी भरिार अनाप्रकारा नविन ाोरि तयार करण्यात
आला आहा काय, उक्त ाोरिाची अींमलबजाििी काव्हापासन
ू होिार आहा ,

(४) तसाच ्ें भू उपसा भसींचन योजनाच्या सा
ु ारीत प्रनासकीय अहिालास
मान्यता

अद्याप

भमळालाली

नसन
ू

सा
ु ारीत

प्रनासकीय

मान्यताकरीता

आिश्यक प्रस्तािाची सद्य:जस्थती काय आहा , तसाच ्ें भू उपसा भसींचन
योजनाकरीता सौरऊजाग िापरून िीज परु िठा करण्याकरीता ाोरि तयार
करण्यात आला असन
ू सौरऊजाग प्रकयाप उभारण्याकरीता ककती ननाी आिश्यक
आहा ि सशर ाोरिाबाबत ्ें भू उपसा भसींचन योजनाच्या सा
ु ारीत प्रनासकीय
मान्यता प्रस्तािामध्या तरतश
ु करण्यात आली आहा काय, सा
ु ारीत प्रनासकीय

मान्यता भमळण्यासाठी ककती कालािाी लागिार असन
ू सा
ु ारीत प्रनासकीय
अहिालानस
ु ार अद्याप ककती ननाी उिगरीत कामासाठी लागिार आहा,

(५) तसाच ्ें भू उपसा भसींचन योजनाची उिगरीत कामा कालबध्श मश
ु तीत पि
ु ग

करण्याबाबत आराखडा तयार करण्यात आला आहा काय, उिगरीत कामा पि
ु ग
करण्याकरीता ककती कालािाी लागिार आहा , तसाच ्ें भू उपसा भसींचन
योजनाचा प्राानमींर सी भसींचन योजनामध्या समािान करण्याकरीता प्रस्ताि तयार
करण्यात आला आहा काय, सशर प्रस्तािाची सद्य:जस्थती काय आहा ,

(६) तसाच आरफळ योजनाची लाभक्षार स विकासाची कामा पि
ु ग झाली आहा त
काय, अपि
ू ग लाभक्षार स विकासाची कामा पि
ू ग करण्यासाठी ककती ननाी लागिार

आहा ि सशर कामा पि
ू ग करण्यासाठी कालबध्श कायगक्रम तयार करण्यात
आला आहा काय ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.

AIBP/PMKSY अद्ययाित मींजूर ककीं मत रुपया २७७४.९० को्ी

इतकी आहा . AIBP अींतगगत माचग २०१६ अखार प्राप्त ननाी ि झालाला खचग

रुपया ६८३.८४ को्ी इतका आहा . ताकारी-म्हत साळ योजनासाठी प्राानमींर सी कृषी

भसींचन योजनातन
ू सन २०१६-१७ मध्या माहा माचग, २०१७ अखारपयांत केंद्र
नासन रुपया २३.०९ को्ी ि राज्य नासन रुपया ५६.९१ को्ी असा एकूि
रुपया ८० को्ी इतका ननाी प्राप्त झाला आहा .
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सन २०१७-१८ मध्या रुपया २५० को्ी इतका ननाी मींजूर आहा . या

योजनाचा काम प्राानमींर सी कृषी भसींचाई योजना (PMKSY) अींतगगत माहा
डडसेंबर, २०१९ पयांत पि
ु ग करण्याचा ननयोजन आहा .

(२) योजनाचा लाभक्षार स विकास कामाींतगगत (CADWM) लाभक्षार स विकास

कामाींचा आराखडा/प्रकयाप अहिाल तयार करण्यात आला असन
ू परु ा सा ननाी
उपलब्ा झायायानींतर माहा २०२० अखारपयांत ५२८२४ हा . क्षार सािरील लाभक्षार स
विकासाची कामा करण्याचा ननयोजन आहा .
सद्य:जस्थतीत

ताकारी-म्हत साळ

योजनाकरीता

अपारीं पारीक

ऊजागस्र सोताव्शारा िीज परु िठा करण्याचा ाोरि आखण्यात आलाला नाही.
(३) अद्याप याबाबत अींनतमत: ननिगय झालाला नाही.

(४) ्ें भू उपसा भसींचन प्रकयापाचा जव्शतीय सा
ु ाररत प्रनासकीय अहिाल
राज्यस्तरीय ताींत्रर सक सयालागार सभमती, पि
ु ा याींच्याकडा छाननीत आहा .

्ें भू उपसा भसींचन योजनाकररता सौर ऊजेव्शारा विजननभमगती BOOT

(बाींाा, मालकी, प्रचलन ि हस्ताींतर) तत्िानस
ु ार उभारिी करण्याचा ननयोजन
महाजनकोच्या माध्यमातन
ू करण्याचा प्रस्तावित आहा .
सा
ु ाररत

प्रनासकीय

मान्यतासाठी

प्रस्तावित

अहिालानस
ु ार

्ें भू

प्रकयापाची १ एवप्रल, २०१७ रोजीची उिगररत ककीं मत रुपया १८३४.५९ को्ी
इतकी आहा .

(५) ्ें भू उपसा भसींचन प्रकयापास शरिषी परु ा सा ननाी उपलब्ा झायायास
योजनाचा काम जन
ू , २०२० पयांत पि
ू ग करिाचा ननयोजन आहा . ्ें भू उपसा
भसींचन योजनाचा समािान केंद्र नासनाच्या अिषगि प्रिि भागासाठीच्या विनाष
तरतश
ू ीसाठीची कायगिाही प्रगतीत आहा .

(६) आरफळ योजनाची साींगली जजयाहयातील लाभक्षार स विकासाची सिग कामा
पि
ु ग झालाली आहा त.

-----------------
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राज्यातील शसांचन प्रिल्प पुणव िरण्याबाबत
*

(४२)

जगताप,

३६०५५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

हुस्नबानू
खशलफे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्री.आनांदराि

राज्यात

अनाक

पाटील,

भसींचन

श्री.रामहरी

प्रकयाप

रुपनिर,

अपि
ू ागिस्थात

श्रीमती

असन
ू

नशी

जोड

प्रकयापाींतगगत २४ हजार को्ी रुपयाींचा चार प्रकयाप मागी लािण्यासाठी

मा.मख्
ु यमींर सी ि मा.केंद्रीय जलसींपशा मींर सी याींच्या उपजस्थतीत मा.मख्
ु यमींर सी
याींच्या िषाग या ननिासस्थानी दशनाींक ८ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास
आढािा बतठक घाण्यात आली, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, राज्यातील ककती प्रकयाप अपि
ू ागिस्थात आहा त ि त्यासाठी
ककती ननाीची आिश्यकता आहा , तसाच राज्यात राबिाियाच्या नशी जोड
प्रकयापाचा स्िरुप काय आहा ,

(३) असयायास, याबाबत कोिता ननिगय घाण्यात आला ि ननाीची उपलब्ाता
कनाप्रकारा करण्यात यािार आहा ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) अींनत: खरा आहा . महाराषरातील प्राानमींर सी कृषी
भसींचाई

योजनातील

प्रकयापाींचा

आढािा

घाण्यासाठी

मा.मख्
ु यमींर सी

याींचा

अध्यक्षताखाली, मा.केंद्रीय जलसींसाान मींर सी, निी दशयाली ि मा.जलसींपशा
मींर सी, महाराषर राज्य याींच्या उपजस्थतीत दशनाींक ०८ सप््ें बर, २०१७ रोजी
झालायाया बतठकीत आींतरराज्य नशी जोड प्रकयापाींबाबत शा खील चचाग झाली.

(२) राज्यातील ३५९ बाींाकामााीन प्रकयाप आहा त. त्याींच्यासाठी दशनाींक

१ एवप्रल, २०१७ च्या उिगररत ककीं मतीनस
ु ार रुपया ९४,४६३ को्ी इतक्या

ननाीची आिश्यकता आहा . या भनिाय पार-तापी नमगशा, नार-पार-चगरिा,
पार-गोशािरी, शमनगींगा वपींजाळ इ. नशी जोड प्रकयाप हाती घािा प्रस्तावित

आहा . या प्रकयापाींमळ
ु ा सम
ु ारा १६०० शलघमी पािीसाठा होऊन राज्यातील
सम
ु ारा १ लाख हा क््र क्षार सास भसींचनाचा लाभ होिार आहा . सशर नशी जोड
प्रकयापाींचा सव्हे क्षिाचा काम चालू आहा .
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(३) राषरीय जलविकास अभभकरिाद्िारा महाराषर राज्यातील राज्यस्तरीय

नशी जोड योजनाींचा पि
ू ग सींभाव्यता अभ्यास, व्यिहायगता तपासिी अभ्यास
करण्यात यात आहा . तसाच नशी जोड प्रकयापाींचा सविस्तर प्रकयाप अहिाल

तयार करण्याची कायगिाही सरु
आहा . उपरोक्त नशी जोड प्रकयापाींसाठी
ु
आिश्यक ननाीपतकी ९०% ननाी केंद्र नासनाकडून प्राप्त होिा अपाक्षक्षत आहा .

उिगररत ननाी राज्य नासनाच्या अथगसक
ीं यापातन
उपलब्ा करिात यािार
ू
आहा त.

-----------------

ििाळी (जज.अमरािती) येथील बाांबू उद्यानाचे
वििास िामाांमध्ये अपहार झाल्याबाबत

(४३)

*

३६५७२ श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय िने

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िडाळी

(जज.अमरािती)

याथील

बाींबू

उद्यानाचा

विकास

कामामध्या

नासकीय ाोरिाचा उयालींघन करुन नासकीय ननाीचा अपहार कायायासींशभागत

अमरािती याथील नागररक श्री.दशलीप कापसीकर याींनी मा.िना मींर सी, िन

सचचि, प्राान मख्
ु य िन सींरक्षक (िन बल प्रमख
ु ) नागपरू ि मख्
ु य िन
सींरक्षक (प्राशा भनक) अमरािती याींना तक्रारी प्रिालीचा िापर न करता दशनाींक
१९ ऑगस््, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास तक्रार दशली, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, िन विभागातील उच्च पशाचाकाऱ्याींनी सींगनमत करुन विकास
कामाच्या नासकीय ननाीचा अपहार कायायाचा ननशनगनास आला, हा ही खरा आहा
काय,

(३) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन सींबचीं ात अचाकारी
ि त्याींचा ननयींर सि अचाकारी याींचािर कारिाई करण्याबाबत कोिती कायगिाही
काली िा करण्यात यात आहा.

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय, अना स्िरुपाची तक्रार दशनाींक १० ऑगस््,
२०१७ रोजी प्राप्त झाली आहा .
(२) हा खरा नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
-----------------
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शासनाने शासिीय िामिाजात “पेमाांिू” युननट जस्ििारण्याबाबत
(४४)

*

३६८१९ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मलाभनया सरकारना नासकीय कामकाजात िागाना पररितगन घडिन
ू

आिण्यासाठी ि ितभनष्यपि
ू ग काम करण्यासाठी स्थापन कालाला “पामाींडू”
नािाचा यनु न् राज्य नासनाना नालाय भनक्षि ि क्रीडा, सािगजननक आरोग्य,
पािीपरु िठा ि स्िच्छता विभागाच्या कामकाजात जस्िकारला आहा , हा खरा
आहा काय,
(२)

असयायास,

सशर

“पामाींडू”

कायगपध्शतीचा

अींमलबजाििीची सद्यःजस्थती काय आहा ,

स्िरुप

ि

त्याच्या

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय.

(२) ि (३) मलाभनया सरकारच्या पामाींडू या सींस्थाच्या ‘Big Fast Result

(BFR)’ या कायगप्रिालीमध्या एकूि ८ रचना पररमािा (Modules) आहा त.
यापतकी ‘कायगनाळा’ (Lab) ि ‘शा खरा ख ि अींमलबजाििी’ (Monitoring &

Implementation) या शोन रचनापररमािासींबाात कायगिाहीकररता नालाय
भनक्षि ि क्रीडा विभाग, सािगजननक आरोग्य विभाग आणि पािीपरु िठा ि
स्िच्छता विभाग या तीन विभागाींमाील एकाका क्षार साची ननिड करण्यात

आली आहा . ‘कायगनाळा’ (Lab) या रचनापररिामामध्या ननिडलायाया क्षार सानी
सींबचीं ात अडी-अडचिी ि आव्हाना याबाबत सींबींचात ‘विविा घ्का’ (Stake

holders) याींच्या मध्या समन्िय ि चचाग घडिन
ू आिली जाता. ‘कायगनाळा’
(Lab) रचनापररमािामध्या प्राप्त झालायाया भनफारनीींिर विचारविननमय करून
अींनतम ननषकषग काढला जातात ि त्याआाारा ‘अींमलबजाििीचा कृती आराखडा’

(३ ft. Plan) तयार करण्यात यातो. या ‘अमींलबजाििी कृती आराखड्याची’
(३ ft Plan) अींमलबजाििी ‘शा खरा ख ि अींमलबजाििी’ (Monitoring &
Implementation)

या

रचनापररमािामध्या

करण्यात

यात.ा

मलाभनया

सरकारच्या ‘पामाींडू’ या सींस्थाच्या नािामध्या झालायाया बशलाच्या अनष
ीं ाना
ु ग

ननती आयोगाकडून अचाक मादहती प्राप्त करून घाऊन पढ
ु ील कायगिाही
करण्यात याईल.

-----------------
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दाररद्रय रे षेखालील (बीपीएल) िुटूांबातील व्यक्तीला
उपचारासाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४५)

*

३६८५६ श्री.जनादवन चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग

राठोि, आकिव.अनांत गािगीळ, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू
खशलफे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र नासनाकडून (अ) राषरीय आरोग्य ननाी, (ब) राज्य आरोग्य
सहाय्यता ननाी, (क) आरोग्य मींर सी विविकााीन अनश
ु ान योजना ि (ड)

आरोग्य मींर सी कॅन्सर रोगी ननाी अना चार योजनाींच्या माध्यमातन
ू शाररद्रय
रा षख
ा ालील (बीपीएल) कु्ूींबातील व्यक्तीला उपचारासाठी ननाी उपलब्ा करुन
दशला जातो, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, नासनाना एकाही योजनाींतन
ू ननाी भमळविण्याचा प्रयत्न काला

नसयायाचा माहा सप््ें बर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला, हा ही
खरा आहा काय,

(३) असयायास, उपरोक्त एकाही योजनातन
ू सन २०१७-१८ मध्या, राज्यातील
रुग्िाींसाठी दशनाींक ५ नोव्हें बर, २०१६ अखार ननाी भमळालाला नाही, हा ही खरा
आहा काय,

(४) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला, त्यानष
ीं ाना राज्यातील रुग्िाींना केंद्र नासनाच्या आरोग्य
ु ग
योजनापासन
ू िींचचत ठा ििाऱ्या सींबचीं ाताींिर कोिती कारिाई काली िा करण्यात
यात आहा,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हा अींनत: खरा आहा .

सशर योजना ्या चार नसन
ू त्या तीन आहा त. राषरीय आरोग्य ननाी

ि राज्य आरोग्य सहाय्यता ्या शोन्ही एकच योजना आहा त.
(२) हा खरा नाही.
(३) हा खरा नाही.
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(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

मौजे आांबे (ता.पांढरपरू , जज.सोलापरू ) येथे भीमा नदीिर
िोल्हापरू पध्दतीचा बांधारा बाांधण्याबाबत

(४६)

*

३६९२३ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू तालक्
ु यातील तालक
ु ा क्षार स ि पळ
ु ू ज पोहरगाि आींबाचचींचोली या

गािाींना जाण्यासाठी सम
ु ारा ३० ता ३५ कक.मी. अींतर पार करून जािा लागत
आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, मौजा आींबा (ता.पींढरपरू , जज.सोलापरू ) याथा भीमा नशीिर
कोयाहापरू पध्शतीचा बींाारा बाींाण्यासाठी नागररकाींकडून मागिी करण्यात यात
आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, सशर बींााऱ्यामळ
ु ा पींढरपरू तालक
ु ा ि पळ
ु ू ज पोहरगाि
आींबाचचींचोली गािातील अींतर कमी होऊन सशर बींााऱ्यात पािी अडयायामळ
ु ा

आींब,ा चळा , तारापरू , खरोसोळी, गािातील पािी पातळीत िाढ होऊन जमीन
ओभलताखाली आिण्यास मशत होिार आहा , हा ही खरा आहा काय,

(४) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन मौजा आींबा याथा
कोयाहापरू पध्शतीचा बींाारा बाींािाबाबत कोिती कायगिाही काली िा करण्यात
यात आहा,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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िसांतराि नाईि शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय यितमाळ
येथे िॉक्टर उपजस्थत नसल्याबाबत
(४७)

*

३७०११ श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िसींतराि नाईक नासकीय ितद्यकीय महाविद्यालय, यितमाळ याथा
अपघात विभागामध्या भसननअर डॉक््र उपजस्थत राहत नसयायाचा माहा
ऑक््ोबर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, अचाषठाता याींनी सशर जबाबशारी प्राध्यापक ि विभाग
प्रमख
ु ािर सोपविलाली आहा , हा ही खरा आहा काय,
(३)

असयायास,

उपरोक्त प्रकरिी

नासनाना चौकनी

काली आहा

काय,

चौकनीच्या अनष
ीं ाना शोषीींिर कोिती कारिाई काली िा करण्यात यात आहा,
ु ग
(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) हा अींनत: खरा आहा .

(२) अपघात विभागामध्या आिासी/ ननिासी ि अध्यापक याींची ननयक्
ु ती ही
सींबचीं ात विभागप्रमख
ु ि ितद्यकीय अचाक्षक याींच्या सहमतीना होत असता.

(३) चौकनी काली आहा ि त्यानस
करण्यात
ु ार आिश्यक कायगिाही सरू
ु
आलाली आहा .

(४) कायगिाही सरू
ु आहा .

-----------------

विक्रमगि (जज.पालघर) तालुक्यामध्ये अांगणिाियाांची
इमारत बाांधण्याबाबत

(४८)

*

३७२४५ श्री.रविांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९१४० ला ददनाांि

९ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मदहला ि
बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) विक्रमगड (जज.पालघर) तालक्
त ी
ु यामध्या असलायाया २४६ अींगििाडयाींपक

८० अींगििाडयाींना िगग नसयायाचा माहा सप््ें बर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान
ननशनगनास आला, हा खरा आहा काय,
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(२) असयायास, अींगििाडीची स्ितःची इमारत नसयायाना भमळा ल त्या जागािर

अींगििाडी भरािी लागत असन
ू ताथा भनक्षि घािाऱ्या गोरगरीब मल
ु ाींना त्याचा
र सास होत आहा , हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला, त्यानुषग
ीं ाना अींगििाडीची स्ितःची इमारत बाींाण्याबाबत
कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) विक्रमगड तालक्
ु यामध्या ३७ अींगििाडी केंद्राींना
स्ित:ची इमारत नाही.
(२) हा खरा नाही.

विक्रमगड

तालक्
ु यातील

स्ित:ची

इमारत

नसलायाया

एकूि

३७

अींगििाडी केंद्राींपक
त ी खाजगी इमारतीमध्या १३, प्राथभमक नाळा च्या खोलीमध्या
१०, समाजमींदशरामध्या १४ िगग भरविण्यात यात आहा त.
(३)

स्ित:ची

इमारत

नसलायाया

अींगििाडयाींसाठी,

नविन

इमारत

बाींाण्याकरीता, त्या ग्रामपींचायत क्षार सात जागा उपलब्ा असयायास अींगििाडी

इमारत बाींाकाम महात्मा गाींाी राषरीय ग्रामीि रोजगार हमी योजना अींतगगत
अींगििाडी बाींाकाम करण्याची कायगिाही करण्यात यात आहा .
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

राज्यातील १६ आददिासी जजल्हयाांमध्ये िुपोवषत
विशेष पूरि आहार दे ण्याबाबत

(४९)

*

पाटील,

३४६८० श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरें द्र
श्री.धनांजय

अॅि.ननरां जन

िािखरे ,

मि
ुां ,े

श्री.जयिांतराि

श्री.अमरशसांह

पांडित,

जाधि,

श्री.किरण

श्री.आनांद

ठािूर,

पािसिर,

अॅि.राहुल

नािेिर, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सध
ु ीर
ताांब,े

श्री.दत्तात्रय

सािांत,

श्री.जगन्नाथ

शशांदे,

श्री.प्रिाश

गजशभये :

सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) राज्यातील १६ आदशिासी जजयाहयाींमध्या तीव्र कुपोवषत (सॅम ि मॅम) कमी
िजनाच्या बालकाींसाठी गज
ु रातच्या ातीिर विनाष परू क आहार शा ण्याची
योजना

राबविण्याचा

ननिगय

नासनाना

त्याशरम्यान घातला, हा खरा आहा काय,

माहा

ऑगस््,

२०१७

मध्या

िा

(२) असयायास, उक्त ननिगयानस
ु ार आतापयांत ककती आदशिासी तालक्
ु यातील
तीव्र कुपोवषत बालकाींना विनाष परू क आहार शा ण्यात आला आहा,

(३) असयायास, कुपोवषत बालकाींना शा ण्यात यािारा विनाष परू क आहार
कोिकोित्या कींपन्याींनी ककती प्रमािात परु विलाला आहा ि त्या कींपन्याींची
नािा काय आहा त ?

श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) होय.

राज्यातील १६ आदशिासी जजयाहयामध्या कमी िजनाच्या बालकाींसाठी

एनजी डान्स न्यर
ु ीभनयस फुड (EDNF) शा ण्याचा नासनाना ननिगय घातला
आहा .

(२) अद्यापपयांत कुठयायाही तालक्
ु यात परु िठा सरु
ु झालाला नाही. आयक्
ु त,

एकाजत्मक बालविकास सािा योजना, महाराषर राज्य, निी मब
ींु ई याींनी
नासनाच्या मान्यतानस
ु ार दशनाींक १७/०७/२०१७ रोजी ई-ननविशा प्रकाभनत काली
होती.

तथावप

सशर

्ें डर

सींशभागत

उच्च

न्यायालय,

मब
ुीं ई

याथा

रर् याचचका क्र.२०५९/२०१७ शाखल झालाली आहा . सध्या सशर प्रकरि उच्च

न्यायालयात प्रलींत्रबत असयायामळ
ु ा ननविशा अींनतम करण्यात आलाली नाही.

कररता कुठयायाही जजयाहयाला आयक्
ु त कायागलयामाफगत अद्याप EDNF चा
परु िठा झालाला नाही.

(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
-----------------

सातारा जजल्हयात जुने पाझर तलािातील गाळ िाढण्याबाबत
(५०)

*

३६०२९ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) सातारा जजयाहयात विविा दठकािी सन १९७२ साली बाींाण्यात आलायाया
जुन्या पाझर तलािात गाळ असयायामळ
ु ा पािीसाठा होत नसयायाना पाण्याची
तीव्र ्ीं चाई ननमागि होत असयायामळ
ु ा जुन्या पाझर तलािात साठलाला गाळ
काढण्यासाठी लोकप्रनतननाीींनी सींबचीं ाताींकडा िारीं िार मागिी कायायाचा माहा
सप््ें बर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला, हा खरा आहा काय,
(२)

असयायास,

उक्त

प्रकरिी

नासनाना

चौकनी

करुन

सशरहू पाझर
तलािातील गाळ काढण्याबाबत कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात
आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय.

(२) जलयक्
ु त भनिार अभभयान तसाच गाळमक्
ु त ारि ि गाळयक्
ु त भनिार

योजनाच्या माध्यमातन
ू सातारा जजयाहयातील १०८ तलािामाून अींशाजा १२,०००
ब्रास गाळ काढण्यात आलाला आहा . सशय:जस्थतीत तलािामध्या पािीसाठा

असयायाना गाळ काढण्याचा काम बींश असन
ू पािी कमी होताच पन
ु श्च: गाळ
काढण्याची कामा सरु
ु करण्यात यात आहा त.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

पोयनाि-श्रीगाि (ता.अशलबाग, जज.रायगि) या गािाांना जोिणारा
(५१)

*

श्रीगाि नदीिरील पल
ु ाची दरु िस्था झाल्याबाबत

३५६४१ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पोयनाड-श्रीगाि (ता.अभलबाग, जज.रायगड) या गािाींना जोडिारा श्रीगाि
नशीिरील पल
िाहतक
ु ाची शरु िस्था झाली असयायामळ
ु ा पल
ु
ु ीस ाोकाशायक
झाला असयायाचा ननशनगनास आला, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, सशर नशीिरील पल
ु ािरून पािसाळयात पािी िाहून जात
असयायाना शोन िषागपि
ू ी याच पल
ु ािरून श्रीगाि याथील मदहला िाहून गायायाना
नतचा मत्ृ यू झाला असयायाना तसाच पल
ु ािर खड्डा पडयायाना प्रिास करताना

प्रिानी िाहून जािन
ू जजिीतहानी होण्याचा ाोका ननमागि झाला आहा , हा ही
खरा आहा काय,
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(३)

असयायास,

उपरोक्त प्रकरिी

नासनाना चौकनी

काली आहा

काय,

चौकनीच्या अनष
ीं ाना सशर पल
ु ग
ु ाचा स्रक्चरल ऑडी् करून पल
ु ाची शरू
ु स्ती
करण्याबाबत कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) अींनत: खरा आहा .
(२) अींनत: खरा आहा .

(३) प्रश्नाींककत श्रीगाि नशीिर पल
ु नसन
ू हा कॉजिा आहा . त्याचा स्रक्चरल
ऑडी् कालाला नाही. या लो लािल कॉजिाची (सबमभसगबल) तपासिी जजयाहा

पररषशा माफगत करण्यात आली आहा . पािसाळयात परु ाच्या पाण्यामळ
ु ा कॉजिाचा

पाईप फु्यायाना खड्डा पडला आहा . तात्परु ती शरु
ु स्ती करण्यात यािन
ू िाहतक
ु
सरु
ु ठा िण्यात आली आहा. सशर कॉजिा पाण्याखाली जाऊन िाहतक
ु ीस
अडथळा

ननमागि

आिश्यकता आहा .

होतो.

त्यामळ
ु ा

या

दठकािी

मोठा

पल
ु

बाींाण्याची

जजयाहा ननयोजन सभमतीकडा पी.सी.आय. प्रााान्य क्रम याशीमध्या

सशर दठकािी मोठा पल
ु बाींाण्यासाठी पल
ु ाच्या जोड रस्त्यासह रुपया १००.००
लक्षची मागिी कालाली आहा .
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासिगीय वित्त आणण
वििास महामांिळाला ननधी दे ण्याबाबत
(५२)

*

३५१५४ अॅि.जयदे ि गायििाि : सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या

जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य इतर मागासिगीय वित्त आणि विकास महामींडळाला

विविा योजनाींच्या अींमलबजाििीसाठी राषरीय मागासिगग महामींडळाकडून
िषागला सम
ु ारा २५ को्ी रुपयाींचा ननाी दशला होता, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, गायाया शोन िषागपासन
ू कािळ शोन को्ी इतकाच ननाी दशला
असन
ू ननाी कमी भमळायायाना महामींडळाच्या सहा योजना बींश झायाया आहा त,
हा ही खरा आहा काय,
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(३) असयायास, उक्त प्रकरिी ननाी शा ण्याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही
काली िा करण्यात यात आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हा खरा नाही.

(२) राषरीय महामींडळाकडून मागील २ िषागत ननाी प्राप्त झालाला नाही.

तथावप, यापि
ू ी राषरीय मागासिगग महामींडळाकडून प्राप्त झालायाया ननाीतील
भनयालक रकमातन
ू मागील २ िषागत लाभार्थयाांना कजग िा्प करण्यात आलाला
आहा .

(३) राषरीय मागासिगग महामींडळाच्या योजनाींच्या अींमलबजाििीसाठी ननाी
उपलब्ा करुन शा ण्याबाबत महाराषर राज्य इतर मागासिगग वित्त आणि
विकास महामींडळाकडून विविास्तरािर सातत्याना पाठपरु ािा करण्यात यात
आहा .

(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

ऊध्िव गोदािरी (जज.नाशशि) प्रिल्पामधील पुणेगाि–दरसिािी-िोंगरगाि
(५३)

*

पोहोच िालव्याची विशेष दरु
ु स्तीबाबत

३४६९५ श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ऊध्िग गोशािरी प्रकयापामाील पि
ु ागाि-शरसिाडी-डोंगरगाि पोहोच कालिा

प्रिादहत होण्यासाठी कालव्याची विनाष शरु
ु स्ती करण्याची तसाच नाभनक
जजया्यातील जोड उपसा योजना क्र. ३ च्या सविस्तर प्रकयाप अहिालात या

योजनाचा पािी पि
ु ागाि ारिात िळविण्याची मागिी लोकप्रनतननाीींनी दशनाींक
२७ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास नासनाकडा काली आहा, हा खरा आहा
काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन कोिती कायगिाही काली
िा करण्यात यात आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) १) पि
ु ागाींि डािा कालिा एकुि ६३ कक.मी. लाींबीचा असन
ू त्यापतकी

कक.मी. १ ता ७ ची विस्तारीकरिाची कामा पि
ू ग झालाली असन
ू कक.मी. ८ ता
२५ माील विस्तारीकरिाची कामा विविास्तरािर प्रगथीपथािर आहा त. तसाच

कक.मी. २६ ता ६३ माील कामा सा
ु ाररत विसगागनस
ु ार पि
ू ग करण्यात आलाली
आहा त.

२) शरसिाडी डोंगरगाींि पोहोच कालिा एकूि ८८ कक.मी. लाींबीचा असन
ू

कक.मी. १ ता ४२ ि ७१ ता ८८ माील कामा पि
ू ग झाली असन
ू कक.मी. ४३ ता
७० शरम्यानची कामा प्रगतीत आहा त.

३) पि
ु ागाि कालव्याचा पि
ू ग लाींबीतील अस्तरीकरिाचा समािान उध्िग

गोशािरी

प्रकयापाच्या

मींजरू

तत
ृ ीय

स.ु प्र.मा.प्रस्तािात

नाही.

तथावप,

लोकप्रनतननाीच्या मागिीच्या अनष
ीं ाना पि
ु ग
ु ागाींि कालव्याचा पि
ू ग लाींबीतील

अस्तरीकरिाचा अभ्यास म.सीं.सीं., नाभनक याींचा माफगत करण्याबाबतचा
प्रस्ताि तयार करण्याचा काम क्षात्रर सय स्तरािर प्रगतीत आहा . उपसाजोड

योजना क्र. ३ बाबत मागिीच्या अनष
ीं ाना ताींत्रर सक अभ्यास क्षात्रर सयस्तरािर
ु ग
प्रगतीपथािर आहा .

(३) प्रश्न उशभित नाही.

-----------------

दहांगोली पांचायत सशमतीच्या (जज.दहांगोली) गोदामातील
िृषी सादहत्य ि अिजारे याांचा अपहार झाल्याबाबत
(५४)

*

३५१२५ श्री.रामराि िििुते : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली पींचायत सभमतीच्या (जज.दहींगोली) गोशामात विविा विभागाचा

कृषी सादहत्य ि अिजारा साठविला जात असताना माहा जुलत ता ऑक््ोबर,

२०१६ या कालािाीमाील अिजाराींचा अपहार झायायाचा माहा मा, २०१७ मध्या
िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीच्या
अनष
ीं ाना अिजारा अपहार करिाऱ्या शोषीींिर कोिती कारिाई काली िा
ु ग
करण्यात यात आहा ,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय.

(२) ि (३) पींचायत सभमती स्तरािरून चौकनी करण्यात आली आहा . शोषी

असलाला श्री.बी. डी. सािका, तत्काभलन गोशामपाल याींचाकडुन रक्कम िसल
ू
करण्यात आली आहा . तसाच त्याींच्याविरूध्श विभागीय चौकनी पि
ू ग झाली
असन
ु भनक्षाची कायगिाही अींनतम ्प्प्यात आहा .

-----------------

बीि जजल्हा पररषदे च्या शाळा दरु
ु स्ती आणण निीन इमारत
बाांधिामासाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे णेबाबत

(५५)

*

३४९१५ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गािराई (जज.बीड) तालक्
ु यात जजयाहा पररषशा च्या ३३१ नाळा असन
ू यापतकी
२६ नाळाींच्या ८० िगग खोयाया ाोकाशायक झायाया आहात, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, इतर ६७ िगग खोयाया आणि उच्च प्राथभमक नाळाींच्या ९९
तसाच आर.्ी.ई. कायद्याींतगगत १६० अनतररक्त िगग खोयाया याींचा बाींाकाम
आणि शरु
ु स्ती करिा आिश्यक आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, लोकप्रनतननाीींनी सशर कामासाठी सम
ु ारा शोनना को्ी रुपया

ननाीची मागिी दशनाींक २४ जुल,त २०१७ रोजी जजयाहाचाकारी, बीड याींचाकडा
काली आहा, हा ही खरा आहा काय,

(४) असयायास, गािराई सह बीड जजया्यातील जजयाहा पररषशा च्या नाळा
बाींाकामासाठी

ननाी

करण्यात यात आहा ?

शा ण्याबाबत

नासनाना

कोिती

कायगिाही

काली

िा

श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय, हा खरा आहा .

(२) सन २०१६-१७ मध्या गािराई तालक्
ु यामध्या ५० प्राथभमक नाळाींच्या ६७
िगग खोयाया ि ४५ उच्च प्राथभमक नाळाींच्या ९९ िगग खोयायाींची शरु
ु स्ती
करण्याबाबतच

कायगिाही

सरु
ु

आहा .

तसाच

८३

नाळाींसाठी

आर्ीई

कायद्यान्िया १६० िगग खोयाया आराखडा करण्याबाबत कायगिाही सरु
ु आहा .
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(३) होय हा खरा आहा .

(४) बीड जजयाहा पररषश याींचाकडून नाळा बाींाकाम आराखडा तयार करण्यात
यात आहा .

-----------------

धळ
ु े येथील भाऊसाहे ब दहरे शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि
रुग्णालयातील गैरसोयीबाबत

(५६)

*

३५०९९ िॉ.अपि
ू व दहरे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ाुळा याथील भाऊसाहा ब दहरा

नासकीय ितद्यकीय महाविद्यालय ि

रुग्िालयात ितद्यकीय उपकरिा, यींर ससामग्र
ु ीसह अनाक सवु िाा नसयायाना रुग्ि

आणि नातािाईकाींची खुपच गतरसोय होत असयायाचा दशनाींक १७ सप््ें बर, २०१७
रोजी िा त्यासम
ु ारास ननशनगनास आला, हा खरा आहा काय,
(२)

असयायास,

भाऊसाहा ब

दहरा

नासकीय

ितद्यकीय

महाविद्यालय

ि

रुग्िालयातील विविा यींर ससामग्र
ु ी नाशरू
ु स्त असिा, यींर ससामग्र
ु ीस लागिारा

सादहत्य िाळािर उपलब्ा न होिा यामळ
ु ा रुग्ि ि नातािाईकाींचा िाळ आणि

पतसा मोठया प्रमािात खचग होत असन
ू रुग्िाींच्या नातािाईकाींना मनस्ताप
सहन करािा लागत आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, प्रस्तत
ु ितद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्िालयातील विविा
असवु िााींमळ
ु ा रुग्ि, त्याींचा नातािाईक ि ताथील प्रनासनात िारीं िार भाींडिा

उद्भ्ाित असयायाच्या पाश्िगभम
ु ीिर या ितद्यकीय महाविद्यालयातील शरु िस्था
शरु व्हािी आणि ताथा परु ा सा कमगचारी िगग, ितद्यकीय उपकरिा उपलब्ा
व्हािीत, याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) हा खरा नाही.
(२) हा खरा नाही.

(३) सींस्थामध्या उपलब्ा असलाला मनषु यबळ ि साानसामग्र
ु ी याआाारा
रुग्िालयीन सवु िााींिर पररिाम होिार नाही, याची शक्षता घातली जाता.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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िसांतराि नाईि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती वििास
महामांिळात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(५७)

*

३६१३१ श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय विमक्
ु त

जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िसींतराि नाईक विमक्
ु त जाती, भ्क्या जमाती विकास महामींडळात

दशनाींक ३ जुल,त २०१७ ता ११ जुल,त २०१७ या ९ दशिसात ४ को्ी रुपयाींचा
बाकायशा कजग िा्प करण्यात आला असन
ू ननयमबा्य नोकर भरती करण्यात

आयायाची बाब माहा नोव्हें बर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आली
आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, एकाच व्यक्तीला ५ लाख रुपयाींच्या िरील रकमाचा कजग
िागिागळया जजया्यातन
ू शा ण्यात आला आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी लोकप्रनतननाीींनी मा.मींर सी, इतर मागास िगग
याींच्याकडा पर साद्िारा माहा नोव्हें बर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान मागिी काली
आहा, हा ही खरा आहा काय,

(४) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात
ु ग
आहा,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) अींनत: खरा आहा .
(२) होय.
(३) होय.

(४) श्री.रमान बनसोड, तत्काभलन व्यिस्थापकीय सींचालक याींच्याविरुध्श
आचथगक गतरव्यिहाराच्या तक्रारी प्राप्त झायायाना त्याींना ननलींत्रबत करण्यात

आला आहा . तसाच मब
ींु ई आचथगक गन्
ींु ई याींच्याकडा गन्
ु हा नाखा, मब
ु हा रजजस््र
नीं. ६८९/२०१७, दशनाींक ७/११/२०१७ रोजी भा.शीं .वि.स. कलम १७०, १८६, १८९,

४०९, ४१६, ४२०, ४४१, ४६९, ४६६, ४६७, ४६८, ५०४, ५०६, १२० (ब) नस
ु ार
गन्
ु हा शाखल करण्यात आला आहा . महामींडळाच्या लातरू कायागलयाींतगगत
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झालायाया गतरव्यिहार प्रकरिी लातरू याथील गाींाी चौक पोलीस स््ा नन याथा
गन्
ु हा रजजस््र नीं. ५०५/२०१७, दशनाींक ३/११/२०१७ रोजी भा.शीं .वि.स. कलम
४०९, २०१, ३४ अन्िया गन्
ु हा शाखल करण्यात आला आहा . याबाबतचा पोलीस
तपास सरु
ु आहा . याभनिाय प्रस्तत
ु प्रकरिाची चौकनी करण्यासाठी सींचालक,

विमक्
ु त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासिगग ि विनाष मागास प्रिगग
कयायाि सींचालनालय, पि
ु ा याींच्या अध्यक्षताखाली चौकनी सभमती गठीत
करण्यात आली असन
ू चौकनीचा काम चालू आहा .
(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

राज्यातील जजल्हा पररषदे च्या शाळाांतील शशक्षिाांच्या बदलीबाबत
(५८)

*

३६०८२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जजयाहा पररषशा च्या नाळाींतील भनक्षकाींच्या बशयायाींची प्रकक्रया
ग्रामविकास विभागामाफगत करण्यात यािार आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, राज्यातील जिळपास एक ता शीड लाख बशलीपार स भनक्षकाींच्या

बशलीचा गोंाळ सरु
ु असयायाचा माहा ऑक््ोबर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान
ननशनगनास आला आहा , हा खरा आहा काय,

(३) असयायास, राज्यात सरु
ु असलायाया जजयाहा पररषश भनक्षकाींच्या बशलीचा
प्रश्न सोडविण्याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात
आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय.

(२), (३) ि (४) राज्यातील जजयाहा पररषशा च्या भनक्षकाींचा बशयायाींसाठी सा
ु ाररत
ाोरि ननजश्चत करण्यात आला आहा . या बशयाया सींगिकीय प्रिालीच्या
माध्यमातन
ू

करण्यात

यािार

आहा त.

तथावप,

राज्यातील

भनक्षकाींनी

िागिागळया न्यायालयात शाखल कालायाया याचचकाींमळ
ु ा या प्रकरिी विलींब
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झालाला आहा . २०१७-१८ चा नतक्षणिक िषग सरु
ु होऊन बराच कालािाी झाला
असयायाकारिाना

आता

बशली

न

करता

मा,

२०१८

च्या

मा, २०१८ च्या पि
ू ी भनक्षकाींची बशली करण्याचा प्रयोजजत आहा .

जस्थतीनस
ु ार,

-----------------

मौजे िायांगणी (ता.िणििली, जज.शसांधद
ु ग
ु व) या
(५९)

*

ग्रामपांचायतीमधील गैरव्यिहाराबाबत

३४७१० िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजा िायींगिी (ता.किकिली, जज.भसींाश
ु ग
ु )ग या ग्रामपींचायतीमध्या सन
२०१२-१३ या आचथगक िषागमध्या १,९८,२६२/- रुपयाींचा गतरव्यिहार झायायाचा
अहिाल

उपमख्
ु यलाखा,

स्थाननक

ननाीलाखा,

भसींाुशग
ु ग

याींनी

ग्विकास

अचाकारी, किकिली याींना दशनाींक ३ जून, २०१४ रोजी दशला आहा, हा खरा
आहा काय,

(२) असयायास, सशर अहिालाच्या अनष
ीं ाना ग्विकास अचाकारी, किकिली
ु ग
याींनी िायींगिी ग्रामपींचायतीचा सरपींच ि ग्रामसािक याींच्याकडून खल
ु ासा
करण्याच्या नो्ीसा दशनाींक १२ डडसेंबर, २०१४ रोजी काढयाया आहा त, हा ही
खरा आहा काय,

(३) तसाच सन २०१०-११ ि सन २०११-१२ या आचथगक िषागतील लाखा पररक्षि
अहिालात ८,०६,८६६/- रुपयाींचा गतरव्यिहार झायायाचा अहिालही दशनाींक

३ जुल,त २०१३ रोजी ग्विकास अचाकारी, किकिली याींना दशयायानींतर
ग्विकास अचाकारी याींनी िायींगिी ग्रामपींचायतीचा सरपींच ि ग्रामसािक

याींना दशनाींक २३ जानािारी, २०१५ रोजी खुलासा करण्याच्या नो्ीसा काढयाया
आहा त, हा ही खरा आहा काय,

(४) असयायास, सन २०१०-११, सन २०११-१२ ि सन २०१२-१३ या आचथगक

िषागतील गतरव्यिहाराबाबत ग्विकास अचाकारी याींच्याकडून चौकनी होत

नसयायाना भसींाुशग
ु ागतील मालिि-कुडाळचा लोकप्रनतननाी ि आदशनाथ सािा
मींडळ ताम्हिकरिाडी िायींगिी (मब
ुीं ई) याींनी दशनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१६
रोजी मा.ग्रामविकास मींर सी याींना लाखी पर स पाठिन
ू याप्रकरिी चौकनी करुन
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िायींगिी ग्रामपींचायत सरपींच, ग्रामपींचायत सशस्य ि ग्रामसािक याींनी

नासकीय ननाीचा गतरिापर कायायाप्रकरिी त्याींच्यािर गन्
ु हा शाखल करािात
अनी मागिी काली आहा, हा ही खरा आहा काय,

(५) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि तद्नस
ु ार कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात
आहा ?

श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१), (२), (३) ि (४) होय, हा खरा आहा .
(५) होय, चौकनी काली आहा.

मौजा िायींगिी ग्रामपींचायतीमध्या सन २०१२-१३ या आचथगक िषागमध्या

रुपया १,९८,२६२/- ि सन २०१०-११, सन २०११-१२ या आचथगक िषागमध्या रुपया
८,०६,८६६/- ची गींभीर अननयभमतता झायायाचा गोपनीय अहिाल सहाय्यक

सींचालक, स्थाननक ननाी लाखापरीक्षा याींनी मख्
ु य कायगकारी अचाकारी, जजयाहा
पररषश, भसींाुशग
ीं ाना मख्
ु ग कायागलयास साशर काला आहा . त्यानष
ु ग
ु य कायगकारी
अचाकारी, जजयाहा पररषश, भसींाुशग
ु ग कायागलयाना तात्काळ चौकनी करून
जबाबशार ग्रामसािक ि सरपींच याींना नो्ीस दशयाया आहा त.

उपरोक्त शोन्ही गोपनीय अहिालामध्या लाखापरीक्षिाच्यािाळी शप्तर

उपलब्ा करून न दशयायामळ
ु ा सशरचा आक्षाप घाण्यात आलाला आहा . त्यामळ
ु ा
सन २०१०-११

ता सन २०११-१२

लाखापरीक्षिाच्यािाळी

उपलब्ा

न

ि सन २०१२-१३
झालायाया

या कालािाीच्या

कागशपर साींचा

लाखापरीक्षि

करिाबाबत मख्
ु य कायगकारी अचाकारी, जजयाहा पररषश, भसींाश
ु ग
ु ग याींनी त्याींच्या

दशनाींक ३१/०७/२०१७ रोजीच्या पर सान्िया सहाय्यक सींचालक, स्थाननक ननाी
लाखापरीक्षा याींना कळविला. त्यानष
ीं ाना उपरोक्त कालािाीचा लाखापरीक्षि
ु ग
सन

२०१६-१७

सींचालक,

च्या

स्थाननक

ननयभमत

ननाी

लाखापरीक्षिािाळी

लाखापरीक्षा

करिाबाबत

कायागलयाना

त्याींच्या

सहाय्यक
दशनाींक

२५/१०/२०१७ च्या पर सान्िया कळविला आहा . सशर लाखापरीक्षिाचा अहिाल
प्राप्त होताच त्यानस
ु ार तात्काळ कायगिाही करण्यात यात आहा .
-----------------
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औरां गाबाद जजल्हयातील जजल्हा पररषदे च्या शाळे च्या
इमारतीांची दरु िस्था झाल्याबाबत
(६०)

*

३५४१९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडित,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाश जजयाहयात जजयाहा पररषशा च्या २१०९ नाळा असन
ू त्यापतकी
१५०० नाळाींच्या इमारती मोडकळीस आयाया आहा त, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त नाळाींमध्या ग्रामीि भागातील ४ लाख विद्याथी भनक्षि

घात असन
ू या इमारती स्िातींत्रयपि
ु ग काळातील असयायाना त्याींची शरू िस्था
झायायामळ
ु ा विद्यार्थयाांची सरु क्षा ाोक्यात असन
ू ही जज.प. प्रनासन इमारती
शरु
ग करत आहा, हा ही खरा आहा काय,
ु स्त करण्यास शल
ु क्ष

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला, त्यानष
ीं ाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात
ु ग
आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) होय, हा अींनत: खरा आहा .

(२) ि (३) शल
ग होत नसन
ु क्ष
ू नाळा शरु
ु स्तीसाठी जजयाहा पररषशा कडा स्ितींर स

ननाी नसयायामळ
ु ा औरीं गाबाश जजयाहा पररषशा ना सन २०१८-१९ कररता जजयाहा
पररषशा च्या

मोडकळीस

आलायाया

नाळाींच्या

शरु
ु स्तीकररता

जजयाहाचाकारी

(ननयोजन) याींना रुपया ६१९.०० लक्ष ि नविन िगग खोली बाींाकामाकररता
१६२.६० लक्ष असा एकुि २२३९.६० लक्ष रुपया ननाी भमळण्याकररता प्रस्ताि

साशर काला आहा . त्याचप्रमािा सन २०१७-२०१८ कररता मींजुर ननाी माून ४२
नाळा च्या ५५ िगग खोयायाींना प्रनासकीय मान्यता भमळण्याकररता प्रकरि साशर
करण्यात आलाला आहा .

तसाच सिग भनक्षि अभभयानाींतगगत ६५ नाळाींना १०५ नविन िगग

खोयायास मान्यता भमळालाली असन
ू पढ
ु ील कायगिाही सरु
ु आहा .
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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पेरोल, डिझेल ि गॅस दर िाढीबाबत
(६१)

*

३५६९० आकिव.अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.सतेज ऊफव
बांटी पाटील, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.किरण पािसिर,
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद
ठािूर,

िॉ.सध
ु ीर

अॅि.राहुल
ताांबे,

नािेिर,

श्री.अशोि

श्री.अननल
ऊफव

भाई

भोसले,

श्रीमती

जगताप,

विद्या

श्री.आनांदराि

चव्हाण,
पाटील,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादव न चाांदरू िर : सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात माहा जुल,त २०१७ पासन
ू पारोल ि डडझालचा शर ७ रुपया ३० पतसा

िाढला असन
ू राज्यात पारोल ि डडझाल यािर रुपया ८० ि रुपया ६७ शरिाढ
झायायामळ
ु ा

बाजारात

पालाभाज्या,

फळा ,

कडाान्या

ि

सिगसामान्याींच्या

जीिनािश्यक िस्तच
ींू ा भाि मोठया प्रमािात िाढयायामळ
ु ा राज्यातील विविा
भागातन
ू ननशनगना ि आींशोलना करण्यात आयायाचा माहा सप््ें बर, २०१७ मध्या
िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा , हा खरा आहा काय,

(२) तसाच मब
ींु ईत पारोल, डडझाल तसाच एल.पी.जी.गॅस भसलेंडरचा शर इतर
राज्याींच्या तल
ु नात सिागचाक असयायाना मब
ुीं ईतील एका राजकीय पक्षाच्या

कायगकत्याांनी ‘जागो मब
ुीं ईकर जागो’ असा जनजागरि आींशोलन माहा सप््ें बर,
२०१७ मध्या िा त्याशरम्यान काला आहा , हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, राज्यात मब
ु लक पािी असताना ि शषु काळ पररजस्थती
नसतानाही पारोलिर ११ रुपया शषु काळ कर िसल
ू करीत आहा त, हा ही खरा
आहा काय,

(४) असयायास, शषु काळ कर रद्द करण्याबाबत ि पारोल, डडझाल ि एल.पी.जी.

गॅसच्या शरिाढ कमी करण्याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही काली िा
करण्यात यात आहा ,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) माहा सप््ें बर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान पारोल
ि डडझालच्या ककीं मतीिरुन जनताना नाराजी व्यक्त काली होती.

(२) या सींशभागमध्या सशर आींशोलनाबाबतच्या बातम्या प्रसार माध्यमामध्या
प्रसाररत झायाया होत्या.

(३) हा खरा नाही. पारोलिर दशनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१७ पयांत लागू असलाला

रुपया ११ प्रनत भल्र विक्रीकर शषु काळी पररजस्थतीकरीता तसाच शषु काळ कर
या भनषगकाखाली गोळा काला जात नव्हता.

(४) नासनाना दशनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ च्या अचासच
ू नान्िया डडझाल
विक्रीिरील १ रुपया ि पारोल विक्रीिरील २ रुपया प्रमािा विक्रीकर कमी काला
आहा .

(५) लागू नाही.

-----------------

अभवि मत्ृ यद
ू र िमी िरण्यासाठी िेंद्र शासनाििून
प्राप्त झालेले अनद
ु ान न िापरल्याबाबत

(६२)

*

३६४२७

श्री.जगन्नाथ

शशांदे,

अॅि.राहुल

नािेिर :

सन्माननीय

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) अभगक मत्ृ यश
ू र कमी करण्यासाठी केंद्र नासनाच्या ताराव्या वित्त

आयोगामाफगत प्राप्त झालाला सम
ु ारा ५२३२.४३ लाख इतका अनश
ु ान न िापरता
तसाच भनयालक रादहला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, चौशाव्या वित्त आयोगाचा कायगकाळ पि
ू ग होत असताना
ताराव्या वित्त आयोगाना दशलाला अनश
ु ान न िापरता भनयालक राहण्याची
सिगसााारि कारिा काय आहा त,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत

काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना केंद्र नासन ननाी शा त असतानाही त्याचा
ु ग
विननयोग ननयभमत कालािाीत न करिाऱ्याींिर कोिती कारिाइग काली िा
करण्यात यात आहा ,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हा खरा नाही.

एकूि रुपया ५२३२.४३ लक्ष पतकी रुपया ६८३.०५ लक्ष खचग झाला असन
ू

उिगरीत ननाीच्या विननयोगाची कायगिाही सरु
ु आहा .

(२) एकूि रुपया ५२३२.४३ लक्ष ची प्रनासकीय मान्यता नासन ननिगय क्र.

प्रनामा-२०१७/प्र.क्र.२३१/आ-७, दशनाींक २८ सप््ें बर, २०१७ अन्िया प्राप्त झाली

आहा त्यानस
ु ार उिगरीत कामा ननविशास्तर ि अींशाजपर सका स्तरािर आहा त. सशर
कामा लिकर पि
ू ग करण्याची कायगिाही सरू
ु आहा .
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

राज्यातील महसल
ू थिबािी िसल
ू िरण्याबाबत
(६३)

*

३५८५२

श्री.दत्तात्रय

िॉ.सध
ु ीर

सािांत,

ताांब,े

श्री.श्रीिाांत

श्री.विक्रम
दे शपाांि,े

िाळे ,

श्री.बाळाराम

श्री.सनतश

चव्हाण,

पाटील,

श्री.शरद

रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्रीमती जस्मता िाघ :
सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील महसल
ू थकबाकी रूपया १ लाख ९ हजार को्ी असन
ू रूपया

२७ हजार ८२१ को्ीींची थकबाकी गायाया पाच िषागपासन
ू ची असयायाची बाब
कॅगच्या अहिालानस
ू ार ननशनगनास आली आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त िसल
ु ीसाठी कोिताही पाठपरु ािा न कायायाना मोठ्या
प्रमािात थकबाकी िाढली असयायाचा कॅगना अहिालात नमश
ू काला आहा, हा ही
खरा आहा काय,
(३)

असयायास,

उपरोक्त प्रकरिी

नासनाना चौकनी

काली आहा

काय,

चौकनीच्या अनष
ीं ाना उक्त भनयालक महसल
ु ग
ू िसल
ू ीसाठी कोिती कायगिाही
काली िा करण्यात यात आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय, हा खरा आहा . भारताचा ननयींर सक ि
महालाखापरीक्षक याींच्या दशनाींक ३१ माचग, २०१६ ला सींपलायाया िषागच्या
महसल
ू ी क्षार सािर अहिाल याप्रमािा ही बाब खरी आहा .
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(२) हा खरा नाही. उक्त िसल
ु ीसाठी कोिताही पाठपरु ािा काला नाही असा
कॅगना अहिालात नमश
कालाला नाही. कॅगना अहिालामध्या महसल
ू
ू ाच्या

थकबाकीची िसल
ीं ननमागि करण्याची
ु ी करण्यासाठी मजबत
ू ि प्रभािी कायगतर स
गरज आहा अनी भनफारस काली आहा .

(३) भनयालक महसल
ू िसल
ू ीसाठी विविास्तरािर प्रलींत्रबत असलायाया अपीलाींचा

ननप्ारा करिा, महसल
ू ी िसल
ू ी प्रमािपर सा जारी करुन जमीन महसल
ू
सींदहताप्रमािा कर कसरु शाराच्या स्थािर ि जींगम मालमत्ताचा भललाि करुन
िसल
ू ी करिा, तसाच करकसरु शाराच्या बाँक खात्यािर ि शा िाशारािर ्ाच
आििा ई. िसल
ु ीची उपाययोजना करण्यात यात आहा .
(४) लागू नाही.

-----------------

औांध (जज.पण
ु े) येथील जजल्हा रुग्णालयातील
मेरो ब्लि बँि बांद असल्याबाबत

(६४)

*

३६९५८ श्री.अननल भोसले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४३८२ ला ददनाांि

११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औींा (जज.पि
ु ा) याथील जजयाहा रुग्िालयात को्यिाी रुपया खचग करुन

कायागजन्ित करण्यात आलाली मारो ब्लड बाँक गायाया तीन िषाांपासन
ू बींश
असयायाचा माहा ऑक््ोबर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला, हा
खरा आहा काय,

(२) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला, त्यानष
ीं ाना या मारो ब्लड बाँकाला अन्न ि औषा
ु ग

प्रनासन विभागाची परिानगी भमळून ब्लड बाँक कायागजन्ित करण्यासाठी
कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) नाही, हा खरा नाही.

मारो ब्लड बाँक कायागन्िीत झालाली नाही. तथावप, औींा (जज.पि
ु ा) याथा

अद्ययाित अनी मारो रक्तपाढी प्रस्तावित आहा .
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ननयोजजत मारो रक्तपाढी ही पि
ू ी ज्या दठकािी राज्य कामगार विमा

योजना रुग्िालयाची रक्तपाढी होती त्यादठकािी करण्याचा प्रस्तावित आहा .

सशर इमारतीचा नत
ु नीकरि करण्याचा काम सािगजननक बाींाकाम विभागाकडून

करण्यात आला. परीं तु सशर इमारतीचा फॉयासभसभलींग सींपि
ग : पडला त्यामळ
ू त
ु ा
प्रथमत: सशर इमारतीची छतगळती प्रनतबींाक उपाययोजना करुन घाण्यात

आली. तद्नींतर फॉयासभसभलींग ि विद्यत
ु कामा शस
ु ऱ्याींशा करुन घाण्यात आला.
सद्य:जस्थतीत सशर इमारतीची ककरकोळ कामा बाकी असन
ू ती कामा तातडीना

पि
ू ग करुन भमळिासाठी सािगजननक बाींाकाम विभागाकडा पाठपरु ािा करण्यात
यात आहा . बाींाकाम ि विद्यत
ु कामा पि
ू ग झायायािर अन्न ि औषा प्रनासन
विभागाकडा मारो ब्लड बाँकास परिाना प्राप्त करण्यासाठी प्रस्ताि साशर
करण्यात याईल.

(२) मारो ब्लड बाँक अद्याप कायागजन्ित करण्यात आलाली नाही. तथावप,

बाींाकाम ि विद्यत
ु कामा पि
ू ग झायायािर अन्न ि औषा प्रनासन विभागाकडा
मारो ब्लड बाँकास परिाना प्राप्त करण्यासाठी प्रस्ताि साशर करण्यात याईल.
(३) लागू नाही.

-----------------

रत्नाधगरी जजल्हा ननयोजन सशमतीने वििासिामाांसाठी
ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(६५)

*

३५८८१ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील :
सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाचगरी जजयाहा ननयोजन सभमतीचा सन २०१७-१८ कररता १७० को्ीींचा
आराखडा मींजूर झाला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, त्यापतकी ८६ को्ीींचा आराखडा केंद्र नासन परु स्कृत योजनाींचा
आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, याथील विकासकामाींसाठी नासनाना ननाी उपलब्ा करुन
शा ण्याबाबत कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१), (२) ि (३) रत्नाचगरी जजया्यासाठी जजयाहा

िावषगक योजना (सिगसााारि) सन २०१७-१८ करीता रुपया १७०.९९ को्ीींचा

आराखडा मींजूर करण्यात आला असन
ू त्यापतकी रुपया ४५.५८ को्ी इतका
ननयतव्यय खालील ६ केंद्र परु स्कृत योजनाींसाठी अथगसक
ीं जयापत करण्यात
आला आहा .

अ.क्र. योजनाचा नाींि

मींजूर तरतश
ू

१.

सक्ष्
ू म भसींचन योजना

२४.६८

२.

एकाजत्मक तालत्रबया उत्पाशन कायगक्रम

८.७८

३.

राज्याचा कृवष विस्तार कायगक्रमाींना

८३.९६

४.

जजयाहा ग्रामीि विकास यींर सिाला प्रनासकीय अनश
ु ान

५६.००

५.

नौचालय बाींाकाम योजना

२२०६.२५

६.

राषरीय पायजल योजना

२१७८.००

विस्तारविषयकसा
ु ारिा करण्याकरीता सहाय्य

एिूण

४५५७.६७

रत्नाचगरी जजया्यासाठी जजयाहा िावषगक योजना (सिगसााारि) सन

२०१७-१८ करीता अथगसक
ीं जयापत करण्यात आलायाया एकूि रुपया १७०.९९ को्ी

ननाीपतकी वित्त विभागाच्या सच
ू नाींनस
ु ार उपरोक्त ६ केंद्र परु स्कृत योजनाींच्या
मींजूर रुपया ४५.५८ को्ी ननाीसह महसल
ू ी खचागसाठी रुपया ९१.५३ को्ी

ननाी आणि भाींडिली खचागसाठी रुपया ४७.९१ को्ी ननाी अना प्रकारा एकूि

रुपया १३९.३४ को्ी इतका ननाी विकास कामाींसाठी उपलब्ा करण्यात आला
आहा .

(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील अनुदाननत आश्रमशाळाांमध्ये िायवरत शशक्षि-िमवचाऱ्याांसाठी
शाळा सांदहतेचे सुधारीत प्रारुप मांजूर िरणेबाबत

(६६)

*

३५०५८ श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण,

िॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.दत्तात्रय

सािांत :

ददनाांि

९

डिसेंबर,

२०१६

रोजी

सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि २२१४४ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत

सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

विमक्
ु त

जाती,

भ्क्या

जमातीच्या

अनश
ु ाननत

आश्रमनाळाींमध्या कायगरत भनक्षक-कमगचाऱ्याींसाठी नाळा सींदहताचा सा
ु ारीत
प्रारुप मींजूर करिाबाबत नासनाचा विचार पि
ू ग झाला आहा काय,
(२) असयायास, नासनाना घातलायाया ननिगयाचा स्िरुप काय आहा,
(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?

प्रा. राम शशांदे : (१), (२) ि (३) आश्रमनाळा सींदहता लागू करण्याचा प्रस्ताि
अींनतम ्प्प्यात आहा .

-----------------

नागपूर येथील शासिीय आयुिेद महाविद्यालयात
शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(६७)

*

३५५४८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू याथील नासकीय आयि
ु ेश महाविद्यालयाला भारतीय चचककत्सा
केंद्रीय पररषशा ना पशव्यत्ु तर अभ्यासक्रमासाठी ८४ जागाींना मींजरु ी दशली होती

ि त्यासाठी ११ भनक्षकाींसह भनक्षकातर सींिगागची पशा भरण्याची मागिी काली
होती, हा खरा आहा काय,
(२)

असयायास,

त्यानस
ु ार

नासकीय

आयि
े
ु श

महाविद्यालयामाफगत

तसा

प्रस्ताि ितद्यकीय भनक्षि विभागाकडा पाठविण्यात आला होता, हा ही खरा
आहा काय,
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(३) असयायास, उक्त पशा भरण्यासाठी नासनाना मींजरु ी दशली नसयायाना
सींस्थाला २४ पशव्यत्ु तर जागाींना मक
ु ािा लागला, हा ही खरा आहा काय,

(४) असयायास, उक्त ररक्त पशा भरण्याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही काली
िा करण्यात यात आहा,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) नासकीय आयि
े महाविद्यालय, नागपरू अींतगगत
ु श
भारतीय चचककत्सा केंद्रीय पररषशा ना ८४ जागाींना मींजरू ी दशली होती, हा खरा

आहा . मार स, ११ भनक्षकाींसह भनक्षकातर सींिगागची पशा भरण्याची मागिी काली
होती, हा खरा नाही.
(२) हा खरा नाही.
(३)

भारतीय

चचककत्सा

केंद्रीय

पररषशा च्या

ननकषाींनस
ु ार

अध्यापकाींच्या

पशाींअभािी सशर महाविद्यालयातील पशव्यत्ु तर पशिी अभ्यासक्रमाच्या २४
जागा कमी करण्यात आयाया आहा त.

(४) ररक्त पशा भरण्याची मागिी करण्यात आली नसली तरी ररक्त पशाींचा

आढािा घाऊन ती तातडीना भरण्यासाठी नासनस्तरािर प्रस्ताि कायागजन्ित
आहा .

(५) नासनाकडा सशर पशा भरण्याबाबत मागिीच प्राप्त झालाली नसयायामळ
ु ा
विलींबाचा प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
-----------------

परभणी जजल्हयातील जलयुक्त शशिार अशभयानाांतगवत
िरण्यात येणारी िामे अपूणव असल्याबाबत

(६८)

*

३५४३८ श्री.अब्दल्
ांु ,े श्री.सनतश चव्हाण :
ु लाखान दरु ावणी, श्री.धनांजय मि

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३८९४ ला ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) परभिी जजयाहयातील जलयक्
ु त भनिार अभभयानाींतगगत करण्यात यािारी

कामा विदहत मश
ु तीत पि
ु ग न करिा तसाच इतर प्रकरिाींिरून ५० अचाकारी ि
कमगचारी याींच्याविरूध्श कारिाई करण्याबाबत जजयाहाचाकारी, परभिी याींनी
माहा एवप्रल, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान आशा न दशला आहा त, हा खरा आहा
काय,
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(२) असयायास, सींबचीं ात शोषी अचाकारी ि कमगचारी याींच्याविरूध्श नासनाना
कोिती कारिाई काली िा करण्यात यात आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हा खरा आहा .

(२) परभिी जजयाहयातील जलयक्
ु त भनिार अभभयानाींतगगत करण्यात यािारी

कामा विहीत मश
ु तीत पि
ू ग न करिा ि इतर प्रकरिात जजयाहाचाकारी, परभिी

याींनी १३ अचाकारी ि ५९ कमगचारी याींना कारिा शाखिा नो्ीस बजािण्यात
आयाया.

त्यानष
ीं ाना
ु ग

सींबचात

अचाकारी/कमगचारी

याींचा

खल
ु ासा

मागिन
ू

विभागीय कृवष सहसींचालक, लातरू याींना पाठविण्यात आला होता. त्यानस
ू ार

विभागीय कृवष सहसींचालक, लातरू त्याींनी ३ कमगचाऱ्याींिर ननलींबनाची कारिाई
कालाली आहा .

(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

दाभाि (ता.शभिांिी, जज.ठाणे) प्राथशमि आरोग्य िेंद्रात
रुग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत
(६९)

*

३६०८३ अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) शाभाड (ता.भभिींडी, जज.ठािा) प्राथभमक आरोग्य केंद्राींतगगत ३९ गािा ि २२
पाडा याथा आदशिासी िस्तीींचा मोठ्या प्रमािात समािान असन
ू सद्य:जस्थतीत

या केंद्रात अनाक मदहन्याींपासन
ू एकच डॉक््र कायगरत असयायामळ
ु ा सशर
ितद्यकीय अचाकाऱ्यास या जबाबशारीखारीज नासन आशा नानस
ु ार नाळा,
अींगििाडीतील

मल
ु ाींची

आरोग्य

तपासिी,

उपकेंद्र

भा्,

जजयाहा-तालक
ु ा

बतठकीींना उपजस्थत राहिा आशी कामा करािी लागत असयायाचाही माहा सप््ें बर,
२०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, त्यामळ
ु ा या आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी शरू िरुन आलायाया
रुग्िाींना सशर ितद्यकीय अचाकाऱ्याचा अनप
ु जस्थतीमळ
ु ा उपचाराविनाच परतािा

लागत असयायाना मोठी गतरसोय होत असयायाना या केंद्रासाठी आिखी शोन
ितद्यकीय

अचाकाऱ्याींची

नामिक
ू

करण्याबाबतची

मागिी

ताथील

रुग्ि
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कयायाि सभमतीना माहा सप््ें बर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान मा.सािगजननक

आरोग्य मींर सी, प्राान सचचि, सािगजननक आरोग्य विभाग, जजयाहा आरोग्य
अचाकारी, जजयाहा पररषश, ठािा, उपसींचालक, मब
ुीं ई विभाग, आरोग्य सािा,
ठािा याींचाकडा काली आहा , हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना शाभाड प्राथभमक आरोग्य केंद्रात ितद्यकीय
ु ग
अचाकाऱ्याींची तातडीना नामिक
करण्याबाबत कोिती कायगिाही काली िा
ू
करण्यात यात आहा ,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) ि (२) हा खरा आहा .

ठािा जजया्यातील भभिींडी तालक्
ु यात प्राथभमक आरोग्य केंद्र शाभाड

अींतगगत ३९ गािा ि २२ पाडा याींचा समािान आहा . सशर प्राथभमक आरोग्य

केंद्रास ितद्यकीय अचाकारी सींिगागची एकूि २ पशा मींजरू असन
ू १ पश भरलाला
ि एक पश दशनाींक १३/०६/२०१७ पासन
ू ररक्त आहा .
माहा

जल
ु ,त

२०१७

पासन
ू

प्रा.आ.केंद्र

आजशा

याथील

ितद्यकीय

अचाकारी याींना आठिडयातील शोन दशिस शाभाड याथा कामकाजाकररता
प्रनतननयक्
ु ती शा ण्यात आली आहा .
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

राज्यात बालमत्ृ यू झालेल्या आणण िुपोवषत बालिाांच्या िुटुांत्रबयाना
शशधापत्रत्रिेिर िाळी आणण तेल दे ण्याबाबत

(७०)

*

३५१६८ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मदहला ि बालवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात माहा एवप्रल, २०१७ या एका मदहन्यात १०३६ बालमत्ृ यू झालायाया
आणि ६३३४०१ कुपोवषत बालकाींच्या कु्ुींत्रबयाींना भनाापत्रर सकािर डाळी आणि

ताल शा ण्याची मागिी करिारा पर स लोकप्रनतननाीींनी मा.मख्
ु यमींत्रयाींना दशनाींक
२२ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास दशला आहा, हा खरा आहा काय,
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(२) असयायास, पर सातील मागण्याींचा स्िरुप काय आहा,

(३) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन कोिती कायगिाही
काली िा करण्यात यात आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) हा खरा आहा .

(२) कुपोवषत बालकाींच्या कु्ुींत्रबयाींना भनाापत्रर सकािर मग
ु , हरभराडाळ, ररफाईंड

न कालाला पि कफया्र कालाला नेंगशाण्याचा ककीं िा सोयाबीन ककीं िा अळनीचा ताल
शा ण्याबाबत मा.लोकप्रनतननाीींनी मागिी कालाली आहा . तथावप, िरील ाान्याशी
बाबी अींगििाडीतील लाभार्थयाांच्या कु्ुींत्रबयाींना भनाापत्रर सकािर शा ण्याबाबत या
विभागाकडा कोितीही योजना नाही ि तसा तत
ू ागस प्रस्तावितही नाही.

या विभागामाफगत अींगििाडयातील लाभार्थयाांना परु क पोषि आहाराचा

परु िठा बचतग्/ मदहला सींस्था/ मदहला मींडळ याींचा माफगत परु विण्यात यातो.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

मौजे बाििे (ता.िहाणू, जज.पालघर) येथील
रस्त्यािरील अनतक्रमणाबाबत

(७१)

*

३७३७० श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजा बािडा (ता.डहाि,ू जज.पालघर) याथील ग् नीं.२१ या रस्त्यािर

श्री.बबन चुरी याींनी अनतक्रमि काला असन
ू स्थाननक नागररकाींमध्या शहनत
ननमागि करुन उक्त रस्ता बींश काला आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, ग्रामपींचायत बािडा (ता.डहािू, जज.पालघर) याींनी सशर
रस्त्यािरील अनतक्रमि ह्िन
ू रस्ता खुला करुन द्यािा असा ठराि पाररत
करुन आशा न काढला असन
ू तनी श्री.चुरी याींना नो्ीस बजािली आहा, हा ही
खरा आहा काय,
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(३) असयायास, उक्त प्रकरिी लोकप्रनतननाी तसाच स्थाननक नागररक याींनी

मा.ग्रामविकास मींर सी याींना लाखी तक्रार/ननिाशन करुन सध्
ु शा सशर रस्त्यािरील
अनतक्रमि ह्विण्याबाबत ग्विकास अचाकारी, पींचायत सभमती, डहािू
याींचाकडून कोितीही कारिाई करण्यात आलाली नाही, हा ही खरा आहा काय,

(४) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना सींबचीं ात अचाकाऱ्याींिर कारिाई करुन
ु ग
अनतक्रमि ह्विण्याबाबत कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय.
(२) होय.

(३) हा खरा नाही.

(४) सशर ग् नीं २१ िर कालाला अनतक्रमि ह्विण्यासाठी तत्काभलन सरपींच,
उपसरपींच, सशस्य ि ग्रामसािक याींना िारीं िार नो्ीसा बजािन
ू ही अनतक्रमि

ह्विण्यात न आयायाना महाराषर ग्रामपींचायत अचाननयम, १९५८ चा कलम
१४५ अन्िया ग्विकास अचाकारी, पींचायत सभमती, डहािू याींनी उपमख्
ु य

कायगकारी अचाकारी, जजयाहा पररषश, ठािा याींना दशनाींक २४/०३/२०११ ला

प्रस्ताि साशर काला. परीं त,ु ग्रामपींचायतीची मश
ु त १६/०७/२०११ रोजी सींपषु ्ात
आयायाना त्यािर कायगिाही झाली नाही.
कायायाना

निीन ननिडून आलायाया सभमतीनाही सशरचा अनतक्रमि शरू न
सरपींच

ग्रामपींचायत

बािडा

याींचाविरुध्श

महाराषर

ग्रामपींचायत

अचाननयम कलम ३९(१) अन्िया कारिाई करिाबाबत दशनाींक १७/११/२०१७

रोजी नो्ीस बजािण्यात आली आहा . तसाच तत्काभलन २ ग्रामसािक ि
कायगरत ग्रामसािक अना ३ जिाींविरुध्श महाराषर जजयाहा पररषश, जजयाहा सािा
(भनस्त ि अपील) ननयम १९६४ (३) अन्िया कारिाई करिाबाबत नो्ीसा
बजािण्यात आयाया आहा त.
(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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मोखािा (जज.पालघर) तालुक्यातील मजुराांना रोजगार
उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(७२)

*

३५३३६ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मोखाडा

(जज.पालघर)

तालक्
ु यातील

१७

गािातील

िींचचत

मजुराींना

रोजगाराची कामा उपलब्ा करून शा ण्यात आली नसयायामळ
ु ा तहभसलशार,

मोखाडा याींच्या कायागलयािर दशनाींक २१ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास
श्रमजीिी सींघ्नाच्याितीना आींशोलन करण्यात आला होता, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी रोजगाराची मागिी कालायाया मजूराींना कामा
शा ण्याबाबत मा.वित्त ि ननयोजन मींर सी, मा.आदशिासी विकास मींर सी ि सचचि,

रोजगार हमी विभाग याींच्याकडा दशनाींक २५ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा

त्यासम
ु ारास समथगन या सींस्थाना लाखी ननिाशनाद्िारा मागिी काली असन
ू
मोखाडा

याथील

ग्रामपींचायत

हद्दीतील

तसाच

गाि-पाड्याींतील

मजूराींनी

रोजगाराची कामा भमळिासाठी तहभसल प्रनासनाकडा २२७२ अजग शाखल काला
आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उक्त मागिीच्या अनष
ीं ाना रोजगाराची कामा उपलब्ा
ु ग
करण्याच्यादृष्ीना

करण्यात यात आहा ,

नासनाना

चौकनी

करुन

कोिती

कायगिाही

काली

िा

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) हा खरा नाही.

प्रत्यक्षात दशनाींक ०१/११/२०१७ रोजी श्रमजीिी सींघ्ना समिात कामाचा

ननयोजन करण्यासाठी बतठक घाण्यात आली.
(२) अींनत: खरा आहा .

गािपाड्यातील

१५

गािातील

१५९८

मजरू ाींचा

रोजगाराची

कामा

भमळण्यासाठी तहसील प्रनासनाकडा काम मागिीचा अजग प्राप्त झाला आहा त.
मागिी कालायाया मजुराींना कामा शा ण्यात आली आहा त.

(३) मजरू ाींच्या कामाच्या मागिीनस
ु ार कामा परु विण्यात आली आहा त.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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यितमाळ जजल््यात नविन बाांधलेल्या उपिेंद्राचे
िाम ननिृष्ट्ट दजावचे असल्याबाबत
(७३)

*

३४८९५ श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यितमाळ जजया्यातील सािगजननक आरोग्य विभागाच्या नविन बाींालायाया

२२५ उपकेंद्रातील प्रसत
ु ी कक्षाचा बाींाकाम अत्यींत ननकृष् शजागचा झायायाचा
तसाच उपकेंद्राची शारा ि णखडक्या त्
ु यायाचा, अनाक प्रसत
ु ी कक्षाचा स्लॅ ब तसाच
इलाजक्रकल

काल

कींर सा्शाराींविरुध्श

गळत

कारिाई

असयायाना

करुन

याप्रकरिी

त्याबाबतचा

चौकनी

अहिाल

करुन

शोषी

पाठविण्याबाबत

जजयाहापररषशा च्या आरोग्य विभागाच्या सभापतीींनी ननशा न दशला होता, हा खरा
आहा काय,
(२)

असयायास,

उपरोक्त प्रकरिी

नासनाना चौकनी

काली आहा

काय,

चौकनीच्या अनष
ीं ाना शोषीींिर कोिती कारिाई काली िा करण्यात यात आहा,
ु ग
(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हा खरा आहा .
(२)

दशनाींक

१३/०९/२०१७

च्या

जजयाहा

पररषशा च्या

आरोग्य

सभमतीच्या

सभामध्या जजयाहा पररषशा चा सभापती याींनी या प्रकरिाची चौकनी करुन शोषी
कींर सा्शाराविरुध्श कायगिाही करण्याचा ननशे न दशला आहा त.

सशर बाब मख्
ु य कायगकारी अचाकारी, जजयाहा पररषश, यितमाळ

याींच्या ननशनगनास आिून दशली असन
ू त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायगिाही सरु
ु आहा .
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

पाांढरी (जज.गोंददया) येथील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रामध्ये
िैद्यिीय अधधिारी ननयशमत येत नसल्याबाबत
(७४)

*

३५९११ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) पाींढरी (जज.गोंदशया) याथील प्राथभमक आरोग्य केंद्रामध्या ितद्यकीय
अचाकारी ननयभमत यात नसयायाना स्थाननक रुग्िाींची गतरसोय होत असयायाचा
माहा सप््ें बर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा , हा खरा आहा
काय,
(२)

असयायास,

कायमस्िरुपी

ितद्यकीय

अचाकाऱ्याींची

त्िरीत

नामिूक

करण्याबाबत स्थाननक नागरीकाींची अनाक दशिसापासन
ू ची मागिी आहा, हा ही
खरा आहा काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला, तद्नस
ु ार कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा,
(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हा खरा नाही.

(२) सद्य:जस्थतीत नजजकच्या आरोग्य केंद्रातील ितद्यकीय अचाकाऱ्याींना
प्रनतननयक्
ु ती शा ऊन आरोग्य सािा शा ण्यात यात आहा त.
ितद्यकीय अचाकारी नामण्याची कायगिाही सरु
ु आहा .

तसाच कायमस्िरुपी

(३) तक्रार प्राप्त झालाली नसयायामळ
ु ा चौकनी करण्यात आलाली नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

म.ु शशरसिणे ते शशरसिणे धनगरिािी आणण ददहबेिर िािी (ता.महाि,
जज.रायगि) येथील रस्त्याची दरु िस्था झाल्याबाबत

(७५)

*

३७२२२ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव भाई

धगरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) म.ु भनरसििा ता भनरसििा ानगरिाडी आणि शदहबाकर िाडी (ता.महाड,
जज.रायगड)

याथील

रस्त्याची

शरु िस्था

झायायामळ
ु ा

असन
ू

नागररक

ि

विद्यार्थयाांचा शळििळिाची गतरसोय होत असयायाचा ननशनगनास आला, हा खरा
आहा काय,
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(२) असयायास, याबाबत लोकप्रनतननाीींनी मा.मख्
ु यमींर सी महोशयाींकडा सशरचा
रस्ता शरू
ु स्तीकरीता मख्
ु यमींर सी ननाीमाून ननाी भमळिाकररता पर साद्िारा
मागिी काली आहा , हा ही खरा आहा काय,
(३)

असयायास,

उपरोक्त

प्रकरिी

नासनाना

चौकनी

करून

रस्त्याच्या

शरू
ु स्तीकरीता मख्
ु यमींर सी ननाीमाून ननाी उपलब्ा करून शा ण्याबाबत कोिती
कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) अींनत: खरा आहा .

(२) अनाप्रकारची मागिी प्राप्त झायायाचा आढळून यात नाही.

(३) भनरसििा ानगरिाडी ग्रामीि मागग क्र. २५३ या रस्त्याची एकूि लाींबी
२.०० कक.मी. आहा . या रस्त्याचा मजबत
ू ीकरि ि डाींबरीकरि करिा आिश्यक
आहा . जजयाहा ननयोजन सभमतीकडा पी.सी.आय. प्रााान्यक्रम याशीमध्या सशर
रस्त्याच्या

कामासाठी

रुपया

४०.००

लक्षची

सद्य:जस्थतीत या रस्त्यािरुन िाहतक
ु सरु
ु आहा .

मागिी

कालाली

आहा .

शदहबाकरिाडी हा ६०० मी्र लाींबीचा डाींबरी पषृ ठभागाचा योजनाबा्य

रस्ता आहा . सशर रस्ता योजनाबा्य असयायाना जजयाहा पररषश/नासनाच्या
योजनामाून या रस्त्याचा काम करिा नक्य नसयायाना लोकप्रनतननाीींनी या
रस्त्याचा काम स्थाननक विकास कायगक्रमाींतगगत सच
ू वििा आिश्यक आहा .
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

नाांदेि जजल््यातील ग्रामीण भागातील दाररद्रय रे षेखालील मदहला
बचतगटाांना आधथवि पुरिठा िरण्याबाबत
(७६)

*

३७२६९ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबि,

श्री.रामहरी

रुपनिर :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नाींशाड

जजया्यातील

ग्रामीि

भागातील

शाररद्रय

रा षख
ा ालील

मदहला

बचतग्ाींचा आचथगक परु िठा मागील शीड िषागपासन
ू बींश असयायाना बचतग्ाींचा

सक्षमीकरि होत नसयायाचा माहा ऑक््ोबर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान
ननशनगनास आला आहा , हा खरा आहा काय,

85

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत

काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना सशर बचतग्ाींना बाँकाींनी ननयभमत कजग
ु ग
परु िठा करण्याबाबत कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा,
(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) हा खरा नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

पळशी (ता.माण, जज.सातारा) येथील माणगांगा नदीिरील बांधाऱ्याांतून
पाण्याची गळती होत असल्याबाबत

(७७)

*

३५७३३ प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पळनी (ता.माि, जज.सातारा) याथील मािगींगा नशीिर बाींाण्यात आलाला

कोयाहापरु ी बींााऱ्याच्या शरिाजातन
ू पाण्याची मोठ्या प्रमािात गळती सरु
ु
असन
ू ही गळती त्िरीत थाींबविण्यात यािी, यासाठी नातकऱ्याींनी आींशोलनाचा
इनारा दशला आहा, हा खरा आहा काय,
(२)

असयायास,

शरु
ु स्तीस

विलींब

करिाऱ्या

जलसींपशा

विभागाच्या

अचाकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत नासनाना चौकनी करुन कोिती कारिाई
काली िा करण्यात यात आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) अींनत: खरा आहा .

गळती झायायाचा ननशनगनास आला. तथावप, नातकऱ्याींनी आींशोलनाचा

इनारा दशलाला नाही.

(२) दशनाींक २५/१०/२०१७ रोजी बींााऱ्याच्या काही बग्याांमाून गळती होत

असयायाचा ननशनगनास आला. सशरची गळती दशनाींक २६/१०/२०१७ रोजी
तातडीना थाींबविण्यात आयायामळ
ु ा कारिाईचा प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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नातेपुते (जज.सोलापूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात िैद्यिीय अधधक्षि
ि िैद्यिीय अधधिाऱ्याांची पदे ररक्त असल्याबाबत

(७८)

*

३५५१९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.हररशसांग

राठोि : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नातापत
ु ा (जज.सोलापरू ) याथील ग्रामीि रुग्िालयात ितद्यकीय अचाक्षक ि

ितद्यकीय अचाकाऱ्याींची पशा पाच िषागपासन
ू ररक्त असयायाचा माहा सप््ें बर,
२०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, त्यामळ
ु ा रुग्िाला पढ
ु ील उपचारासाठी अकलज
ु ि सोलापरू याथा
घािन
ू जाण्यास साींगण्यात यात,ा हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, याथील रुग्िाींची गतरसोय लक्षात घाता या रुग्िालयात
आिश्यक पशा भरण्याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात
आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हा अींनत: खरा आहा .
ग्रामीि

रुग्िालय

नातापत
ु ा

याथील

ितद्यकीय

अचाक्षक

हा

पश

३१/१२/२०१४ पासन
ु ररक्त आहा . तथावप, ितद्यकीय अचाकाऱ्याींची पशा गायाया
पाच िषागपासन
ु ररक्त आहा हा खरा नाही.
(२) हा अींनत: खरा आहा .

आपत्कालीन रुग्िाींना (Emergency Patient) अकलज
ु ि सोलापरू

याथा सींशभभगत करण्यात यात.ा

(३) महाराषर ितद्यकीय ि आरोग्य सािा, ग्-अ (ग्राड पा रुपया ६६००) माील

ररक्त पशा भरण्याची कायगिाही सरु
ु आहा . तसाच, महाराषर ितद्यकीय ि

आरोग्य सािा, ग्-अ ितद्यकीय अचाकारी (ग्राड पा रुपया ५४००) याींची ररक्त
पशा

भरण्याची

कायगिाही

नासनस्तरािर

ि

जजयाहाचाकारी

याींच्या
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अध्यक्षताखालील गठीत सभमतीमाफगत करण्यात यात आहा . त्याचप्रमािा ग्-क
ि ग्-ड सींिगागतील मींडळस्तरािरील ररक्त पशा भरण्यासाठी उपसींचालक ि
जजयाहा नयाय चचककत्सक याींना सच
ू ना शा ण्यात आलायाया आहा त.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

सांत नगरी शेगाांि येथील िामे अपूणव असल्याबाबत
(७९)

*

३५७२० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ददनाांि ३० जुल,ै २०१५ रोजी

सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि ४४२३ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत
सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सींत नगरी नागाींिला विकासात्मक शजाग शा ण्यासाठी सींत गजानन महाराज

याींच्या समााी नताब्शी महोत्सिाननभमत्त राज्य नासनाकडून नागाींि विकास
आराखड्यास सन २००९ मध्या मींजुरी दशली असन
ू नागाींि विकास आराखड्यात
गायाया आठ िषागपासन
ू मींजरू भमळूनही कामा मोठया प्रमािात अपि
ू ग अिस्थात
आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, को्यिाी रुपयाींचा ननाी खचग करुनही आराखडयातील
विकास कामा अपि
ू ग राहण्यामागची कारिा काय आहा त,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना कामा पि
ु ग
ू ग करण्याबाबत कोिती कायगिाही
काली िा करण्यात यात आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

88

सातारा जजल्हयात िन्य प्राण्याांची शशिार होत असल्याबाबत
(८०)

*

३५७०४ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय

िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सातारा जजयाहयातील कोयना अभयारण्य, सहयाद्री व्याघ्र प्रकयाप ि
राज्यातील

अभयारण्यात रानडुक्कर,

मोर,

सायाळ,

ससा,

साींबर

आशी

प्राण्याींचा शत नदीं शन िािर ि िाघ यासारख्या िन्य प्राण्याींची विजाचा नॉक,

विषारी अन्न, गािठी बॉम्ब, सापळा लािन
ू भनकार करिारी ्ोळी सक्रीय
असयायाचा माहा ऑगस््, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा ,
हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, सातारा, साींगली, कोयाहापरू विभागात िन्य प्राण्याींच्या माींसाची
विक्री काली जात आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, िन ि िन्यजीि विभाग याींचा यामध्या समािान ि िरशहस्त
असयायाचा सींनय व्यक्त काला जात आहा , हा ही खरा आहा काय,

(४) असयायास, राज्यातील िन ि िन्यजीि विभागातील िन्य प्राण्याींची होत

असलाली भनकार थाींबविण्यासाठी नासनाना कोिती कायगिाही काली तसाच
याप्रकरिातील शोषी असिाऱ्या िन विभागातील अचाकारी ि कमगचाऱ्याींिर
कोिती कारिाई काली िा करण्यात यात आहा,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) सातारा जजयाहयातील कोयना अभयारण्य, सहयाद्री
व्याघ्र प्रकयापात िन्य प्राण्याींची विजाचा नॉक, विषारी अन्न, गािठी बॉम्ब,

सापळा लािन
ू भनकार करिा असा कोितीही घ्ना ऑगस््, २०१७ मध्या िा
त्या शरम्यान घडलाली नाही.

तथावप, सातारा िन विभागाींतगगत असलायाया माढा िनपररक्षार सामध्या

दशनाींक २९/०८/२०१७ रोजी शोन रानडुकरा विजाच्या प्रिाहाना मारण्यात आलाली
असन
ू मत
ू करताना तीन आरोपी आढळून आलाला
ृ रानडुकराींचा माींस िाहतक

असन
ू त्याींचािर भारतीय िन अचाननयम, १९७२ अन्िया रें .ग.ु क्र.W/५/२०१७
अन्िया गन्
ु हा नोंशविण्यात आला आहा .
(२) हा खरा नाही.
(३) हा खरा नाही.
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(४) िन्य प्राण्याींची होत असलाली भनकार थाींबविण्यासाठी खालीलप्रमािा
विभागाकडून उपाययोजना करण्यात यातात :-

१. रार सीच्या िाळात क्षात्रर सय िन अचाकारी/कमगचारी गस्त घालतात.

२. विभागामध्या िायरलास यींर सिाव्शारा त्िरीत सींपकग सााण्याची व्यिस्था
काली जाता.

३. ननयतक्षार सामध्या सींरक्षिकु्ी/ ननरक्षिकु्ी बाींाण्यात आली असन
ू ताथा
सींरक्षि मजरू ाींव्शारा ननयींर सि ठा िण्यात यात.ा

४. अचाकारी/ कमगचारी हा जींगल कफरती ि बी् तपासिी करतात.
५.

िनगन्
ु हा

घडयायास

अचाकारी/कमगचारी

िगग

िन्यजीि

(सींरक्षि)

अचाननयम, १९७२ अींतगगत चौकनी करुन विदहत मागागना पढ
ु ील
कायगिाही करतात.

या प्रकरिात िन विभागातील अचाकारी कमगचारी शोषी आढळून आला

नसयायाना कारिाई करण्याचा प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

राज्यातील शासिीय िायावलयात िांत्राटी पध्दतीने नोिरभरती
िरण्याच्या घेतलेल्या ननणवयाबाबत
(८१)

*

३७४४४ श्री.मोहनराि िदम, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय
वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्याची आचथगक जस्थती कमकुित असयायामळ
ु ा नोकर भरतीिर नासनाना
ननबांा आिला असयायामळ
ु ा विविा विभागात मोठ्या प्रमािािर पशा ररक्त
आहा त, त्याचा नासकीय कामकाजािर पररिाम होत असन
ू अनाक विभागात
अचाकाऱ्याींकडा अनतररक्त जबाबशाऱ्या शा ण्यात आयाया आहा त, हा खरा आहा
काय,

(२) असयायास, नासकीय सािातील नोकरभरतीिर ननबांा आिला असयायाना
काही पशा कींर सा्ी पध्शतीना भरण्याचा ननिगय नासनाना घातला असन
ू यास
नासकीय कमगचारी सींघ्नाींनी तीव्र विरोा काला आहा , हा ही खरा आहा काय,
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(३) असयायास, लाखा ि कोषागारा

सींचालनालयाना मब
ुीं ई ि अन्य ३४

जजया्यातील कायागलयाींमध्या २०५ पशा कींर सा्ी पध्शतीना भरण्याचा ननिगय माहा
ऑक््ोबर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान घातला असन
ू कींर सा्ी पध्शतीना पशा

भरताना कोित्याही विदहत पध्शतीचा अिलींब न करण्यात आयायामळ
ु ा यात
मोठ्या प्रमािािर अननयभमतता झाली आहा , हा ही खरा आहा काय,

(४) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन नासकीय कायागलयातील
पशा कींर सा्ी पध्शतीना भरण्याचा घातलाला ननिगय रद्द करुन सरळसािा पध्शतीना
ररक्त

पशा

भरण्याबाबत

ि

कींर सा्ी

कमगचाऱ्याींच्या

भरतीत

झालायाया

अननयमतताची चौकनी करुन कारिाई करण्याबाबत काय कायगिाही काली िा
करण्यात यात आहा ,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) अींनत: खरा आहा . तथावप, कामािर पररिाम होिू
नया म्हिून अनतररक्त कायगभार शा ण्यात आलाला आहा .

(२) अींनत: खरा आहा . तथावप, सशर पशा कींर सा्ी पध्शतीना भरण्यात यात
नसन
ु , लाखा ि कोषागारा सींचालनालय ि अचानस्त कायागलयातील पशा

बा्ययींर सिाव्शारा प्रथमत: ११ मदहन्याींच्या कालािाीसाठी भरण्याबाबत लाखा ि

कोषागारा सींचालनालयामाफगत ई-ननविशा प्रकक्रया राबविण्याची कायगिाही सरु
ु
आहा .

(३) नाही, हा खरा नाही.

(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

दे िाचे गोठणे (ता.राजापरू , जज.रत्नाधगरी) येथे पाणलोट क्षेत्रवििास
िायवक्रमाांतगवत िामामध्ये अननयशमतता झाल्याबाबत

(८२)

*

जगताप,

३६०५९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई
श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुस्नबानू
खशलफे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४५६४ ला ददनाांि १३ डिसेंबर, २०१६ रोजी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) शा िाचा गोठिा (ता.राजापरू , जज.रत्नाचगरी) याथा पािलो् क्षार सविकास
कायगक्रमाींतगगत भसमें ् ि िळि बींााऱ्याींची कामा शजागहीन ि गि
ु ित्ताहीन

झालाली असन
ू त्यात मोठया प्रमािात अननयभमतता होऊन नासकीय ननाीचा

अपहार झायायाप्रकरिी स्थाननक ग्रामस्थाींनी दशनाींक १० जानािारी, २०१६ रोजी
िा त्यासम
ु ारास तत्काभलन मा.जलसींाारि मींर सी, मा.जलसींाारि राज्यमींर सी,

प्राान सचचि, जलसींाारि विभाग, आयक्
ु त कृषी, पि
ु ा ि जजयाहाचाकारी
रत्नाचगरी याींच्याकडा लाखी स्िरुपात कालायाया तक्रारीच्या अनष
ीं ाना तसाच
ु ग

जनदहत सभमती, शा िाचा गोठिा याींनी दशनाींक २५ मा, २०१६ रोजी िा
त्यासम
ु ारास जजयाहाचाकारी, रत्नाचगरी, मख्
ु य कायगकारी अचाकारी, जजयाहा
पररषश, रत्नाचगरी, आयक्
ु त, कृषी तथा मख्
ु य कायगकारी अचाकारी िसा
ुीं रा
पािलो् विकास यींर सिा, पि
ीं ाना
ु ा इत्याशीींकडा कालायाया तक्रारीींच्या अनष
ु ग
सींबचीं ाताींविरुध्श कारिाई करण्यात आली आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी चौकनी अहिाल प्राप्त झाला आहा काय, त्यात

काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना शोषीींिर नासनाना कोिती कारिाई काली िा
ु ग
करण्यात यात आहा ,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) ि (२) अचाक्षक कृषी अचाकारी, विभागीय कृवष

सहसींचालक कोकि विभाग, ठािा याींनी विभागीय कृवष सहसींचालक कोकि
विभाग, ठािा याींना दशलायाया फारतपासिी अहिालात जनदहत सभमती शा िाचा
गोठिा

याींनी

प्रथमशनांनी

ननशनगनास

ननशनगनास

आिून

आयायाना

दशलायाया

सींबचीं ात

बाबीींमध्या

तर्थय

अचाकारी/कमगचारी

असयायाचा

याींचवा िरुध्श

महाराषर नागरी सािा (भनस्त ि अवपल) ननयम १९७९ च्या ननयम ८ ि

ननयम १२ माील तरतश
ू ीनस
ु ार सामाईक विभागीय चौकनी करण्यासाठी
त्याींच्याविरुध्श

शोषारोपपर स

बजािण्यासाठीचा

प्रस्ताि

कृवष

आयक्
ु तालय,

महाराषर राज्य, पि
ु ा याींना विभागीय कृवष सह सींचालक, कोकि विभाग,
ठािा कायागलयाकडून साशर करण्यात यात आहा .
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील जजल्हा पररषदे च्या विशेष सभा बोलविण्याच्या
ननयमात बदल िेल्याबाबत
(८३)

*

३६८२१ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

जजयाहा

पररषशा ची

विनाष

सभा

बोलविण्यासाठी

जजयाहा

पररषशा च्या सशस्याींपक
त ी ककमान एक पींचमाींन सशस्याींनी मागिी करण्याची
अ् राज्य नासनाना रद्द करुन त्याऐिजी आता विनाष सभासाठी शोन पींचमाींन
सशस्याींनी लाखी मागिी करिा बींानकारक करण्याचा ननिगय नासनाना घातला
आहा, हा खरा आहा काय,
(२)

असयायास,

त्याची

कारिा

काय

अींमलबजाििीची सद्यःजस्थती काय आहा ,

आहा त

ि

ननिगयाच्या

अनष
ीं ाना
ु ग

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ांु े : (१) होय, हा खरा आहा .

(२) विनाष बतठकीच्या सींख्यािर कोिताही ननबांा नसयायाना, विनाष बतठक

बोलािण्याची विनींती िारीं िार करण्यात यात.ा कायद्यातील मळ
तरतश
ु
ू ीींमळ
ु ा
अध्यक्षाींना, जजयाहा पररषशा ची विनाष बतठक बोलाििा अननिायग ठरता. त्यामळ
ु ा
जजयाहा पररषशा च्या शत नदीं शन कामकाजािर पररिाम होऊ नया यासाठी ननिगय
घाण्यात आला.

या अनष
ीं ाना महाराषर जजयाहा पररषश ि पींचायत सभमती (सा
ु ग
ु ारिा)

अध्याशा न, २०१७ (सन २०१७ चा महाराषर अध्याशा न क्र. २१) दशनाींक

०७ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी प्रख्यावपत करण्यात आला असन
ू डडसेंबर, २०१७
च्या

दहिाळी

अचािाननात

सशर

अध्याशा नाचा

करण्यासाठी विाायक साशर करण्यात यात आहा .
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

अचाननयमात

रुपाींतर
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ददव्याांगाना युननि िािव शमळण्याबाबत
(८४)

*

३६९२७ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मोठ्या प्रमािात बोगस अपींग व्यक्ती सापडयायाना त्याींच्यािर
नासनाकडून कायगिाही करण्यात आली आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, डडजज्ल इींडडयाकडा िा्चाल करताना पारशनगकता यािी,

विविा नासकीय योजनाींचा लाभ खऱ्या अथागना भमळािा, बोगस अपींग
लाभार्थयागना आळा बसािा यासाठी दशव्याींगाना यनु नक काडग शा ण्याचा ननिगय
घाण्यात आला आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना दशव्याींगाना यनु नक काडग भमळण्यासाठी
आिश्यक असिारा ऑनलाईन अजग भरण्याबाबत कोिती कायगिाही काली िा
करण्यात यात आहा ,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हा खरा नाही.
प्रमािपर स

नासन ननिगय दशनाींक ०६/१०/२०१२ नस
ु ार प्रत्याक रूग्िालयात अपींग
ितद्यकीय

मींडळ

स्थापन

करून

त्यामींडळामाफगत

पार स

अपींग

लाभाथींना अपींग प्रमािपर स सींगिकीय प्रिालीद्िारा वितररत करण्यात यातात.

(२) प्रत्याक अपींग व्यक्तीला सहजररत्या नासकीय योजनाींचा लाभ भमळािा
तसाच पारशनगकता यािी या उद्दानाना अपींग व्यक्तीींचा राषरीय डा्ाबास तयार

करून प्रत्याक अपींग व्यक्तीला ितजश्िक ओळखपर स (Universal ID) शा िा या

दृष्ीना “अपींग व्यक्तीींसाठी यनु नक आय डी (UIDD)” हा प्रकयाप केंद्र
नासनामाफगत राबविण्यात यात आहा .
(३)

सध्या यड
ु ीआयडी सींगिकीय कायगप्रिाली ऑनलाईन भसजस््मद्िारा

कायगरत आहा . त्याअींतगगत सािगजननक आरोग्य विभाग, सामाजजक न्याय
विभाग तसाच सींबचात जजयाहाचाकारी याींच्या समन्ियाना कायगिाही करण्यात
यात आहा .

(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

94

शासनाच्या जलसांधारण विभागाने जलयुक्त शशिाराच्या
िामाांसाठी सुधाररत दर सूची लागू िरण्याबाबत

(८५)

*

३५९९१ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासनाच्या जलसींाारि विभागाना सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ मध्या
प्रस्तावित जलयक्
ु त भनिाराच्या कामाींसाठी सन २०१३-१४ या िषागची शर सच
ू ी
लागू करण्याचा आशा न काढला आहा त, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, यामळ
ु ा राज्यातील जलयक्
ु त भनिाराची सम
ु ारा १९ हजार ९२७
कामा बींश झाली आहा त, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, रा ती, भसमें् ि इींानाच्या शरात झालाली िाढ लक्षात घाता
नासनाना चौकनी करुन सा
ु ाररत शर सच
ू ी लागू करण्याबाबत कोिती
कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हा खरा आहा .
(२) हा खरा नाही.

(३) ि (४) मश
ृ ि जलसींाारि विभाग पररपर सक दशनाींक ०१/११/२०१७ अन्िया
मश
ृ ि जलसींाारि विभागाींतगगत राबविण्यात यािाऱ्या विविा कामाींच्या
अींशाजपर सकीय

शरपथ
ृ क्करिासाठी

विभागाची

सामाईक

शरसच
ू ी

तयार

करण्यासाठी आयक्
ु त, मश
ु तालय, औरीं गाबाश याींचा
ृ ि जलसींाारि आयक्
अध्यक्षताखाली ०७ सशस्यीय सभमती गठीत करण्यात आली आहा . सशर
सभमतीच्या ४ बतठका झायाया असन
ू शरसच
ू ीचा काम अींनतम ्प्प्यात आहा .
-----------------
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िजवत (जज.रायगि) तालुक्यातील आददिासीांना दे ण्यात
येणाऱ्या गॅस शेगिी योजनेच्या ननधीबाबत

(८६)

*

३५५७३ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कजगत (जज.रायगड) तालक्
ु यातील आदशिासीींना िन विभागाकडून घरगत
ु ी

गॅस नागडी शा ण्याच्या योजनासाठी िन विभागाला आदशिासी विभागाकडून
शा ण्यात यािारा ननाी मागील तीन िषाांपासन
ू प्रलींत्रबत आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, सन २०१३-१४ मध्या कजगत तालक्
ु यातील ६०० हून अचाक
लाभार्थयाांनी अनश
ु ानातन
ू गॅस नागडी भमळण्यासाठी २५ ्क्का प्रमािा रुपया
१,२००/- इतकी रक्कम अशा करूनही त्याींना गॅस नागडी भमळाली नाही, हा ही
खरा आहा काय,

(३) असयायास, सशर योजनाचा आदशिासीींना लाभ होण्याच्यादृष्ीना नासनाना
कोिती उपाययोजना काली तसाच शोषीींिर कोिती कारिाई काली िा करण्यात
यात आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) आदशिासी विकास विभाग, नासन पररपर सक

दशनाींक १८/०९/२०१५ अन्िया सींरक्षक्षत िनाींच्या लगतचा क्षार सातील आदशिासी
लाभार्थयाांना स्ियींपाकी गॅस ि सौरकुकर याींचा िा्प ही योजना राज्य

योजनामान
ू जजयाहा िावषगक योजनामध्या समाविष् करण्यात आलाली आहा .

गत ३ िषागत फक्त सन २०१५-१६ मध्या राज्य योजनातन
ू प्राप्त झालायाया
ननाीतन
ू

कजगत

तालक्
ु यातील

आदशिासी

लाभार्थयाांना

१३५

निीन

गॅस

कनाक्नन ि ६५७ ररफीींलीींगसाठी ननाी वितररत करण्यात आलाला आहा . मार स

सशर योजनासाठी सन २०१६-१७ ि २०१७-१८ या शोन िषागत जजयाहा िावषगक
ननयोजन आराखड्यातन
ू ता.कजगत अींतगगत सशर योजनासाठी ननाी प्राप्त
झालाला नाही.

(२) अभलबाग िन विभागातील कजगत तालक्
ु यात सन २०१२-१३ मध्या ६५७
लाभार्थयाांना निीन गॅस कनाक्नन िा्प करण्यात आलाला आहा . तथावप सन
२०१३-१४ या आचथगक िषागत अनश
ु ान उपलब्ा न झायायाना लाभार्थयाांना गॅस
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कनाक्नन ि भसलेंडर िा्प करण्यात आलाला नाही. तथावप, सन २०१४-१५ ि

२०१५-१६ या कालािाीत िरील ६५७ लाभार्थयाांना ररफील ि १३५ लाभार्थयाांना
निीन कनाक्नन िा्प करण्यात आलाला आहा .

सशर योजनेंतगगत ६७० लाभार्थयाांना अद्यापी गॅस कनाक्ननचा लाभ

भमळालाला नाही. उपरोक्त लाभार्थयाांनी जमा कालाली रक्कमही सींयक्
ु त िन
व्यिस्थापन सभमतीच्या खात्यात जमा आहा .
(३)

जजयाहाचाकारी,

रायगड

याींना

उपरोक्त

योजनासाठी

जजयाहा

िावषगक

ननयोजन आराखड्यातन
ननाी उपलब्ा करुन शा ण्याच्या सच
ू
ू ना शा ण्यात
आलायाया आहा .

(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

सेनगाि (जज.दहांगोली) िनपररक्षेत्र िायावलय सरु
ु िरण्याबाबत
(८७)

*

३५१२६ श्री.रामराि िििुते : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) औींढा (जज.दहींगाली) याथील पि
ू ग विभागाच्या िनपररक्षार स कायागलयाचा

विभाजन करुन सानगाि तालक्
ु यातील स्ितींर स असा िनपररक्षार स १ िषागपि
ू ी
स्थापन करण्यात आला आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, सानगाि िनपररक्षार स कायागलयाची स्थापना एक िषग होऊनही
कायागजन्ित झालाला नाही, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, सानगाि िनपररक्षार स कायागलय सरु
ु करण्याबाबत नासनाना
कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय.
पन
ु रग चना

दशनाींक

५/०८/२०१५

करण्यात

आली

च्या

आशा नान्िया

त्यानस
ु ार

िनपररक्षार स स्थापन करण्यात आला आहा .

सानगाि

दहींगोली

िन

तालक्
ु यात

विभागाची

स्ितींर स

असा
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(२) नाही.

सानगाि िनपररक्षार साचा कायागलय जून, २०१६ पासन
ू सानगाि नहरात

आजागाि रोड याथा भाडयाच्या इमारतीमध्या सरु
ु करण्यात आला आहा .

(३) सानगाि िनपररक्षार स कायागलयासाठी सानगाि याथा ग् क्रमाींक ५०४ मध्या
४० आर नासकीय जभमनीिर जजयाहाचाकारी याींचा आशा न क्रमाींक २०१७/जमीन-

१/सीआर/९२, दशनाींक १६/८/२०१७ अन्िया ताब्यात घाण्यात आलाली असन
ू ,

सशर जभमनीिर १ िनपररक्षार स अचाकारी एक िनपाल ननिासस्थान ि
िनरक्षक ननिासस्थानाचा बाींाकाम सरू
ु करण्यात आला आहा .
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

बीि जजल््यातील अनतिष्ट्ृ टीमुळे क्षनतग्रस्त ि फुटलेल्या
पाझर तलािाांच्या दरु
ु स्तीबाबत

(८८)

*

३५०७४ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ३१३१७ ला ददनाांि २८ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जजया्यात माहा सप््ा बर, ऑक््ोबर ि नोव्हें बर, २०१६ या मदहन्यात
झालायाया अनतिषृ ्ीमळ
ु ा २६४ विविा भसींचन प्रकयाप क्षनतग्रस्त झाला आहा त, हा
खरा आहा काय,

(२) असयायास, दशनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी ि त्यानींतर अनाक िाळा

जजयाहाचाकारी, बीड याींनी गािराई विाानसभा मतशार सींघातील अाागमसला
सह इतर पाझर तलाि शरु
ु स्तीबाबत अींशाजपर सक साशर करण्याचा ननशे न दशला
होता, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, या तलािाींच्या फु्ण्यामळ
ु ा बाचात जभमनीच्या नक
ु सानीबाबत
नक
ु सानग्रस्ताींना नासनाना मशत दशली नाही, हा ही खरा आहा काय,

(४) तसाच जजयाहयातील २६४ क्षनतग्रस्त तलािाींच्या शरु
ु स्तीसाठी ननाी मागिी

प्रस्ताि नासनास काी प्राप्त झाला, यानस
ु ार ककती ननाी मागिी करण्यात
आली आहा तसाच बीड जजया्यातील क्षनतग्रस्त तलािाींच्या शरु
ु स्तीबाबत नासन
काव्हा ननाी मींजरू करिार आहा ?
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प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हा खरा आहा .

बीड जजयाहयात माहा सप््ें बर, ऑक््ोबर ि नोव्हें बर, २०१६ या

कालािाीत झालायाया अनतिषृ ्ीमळ
ु ा बीड, पा्ोशा, अींबाजोगाई, आष्ी, भनरूर,
गािराई, माजलगाि, िडििी, काज, ाारूर ि परळी तालक्
ु यातील २६४ विविा
लघभु सींचन कामा क्षनतग्रस्त झाला आहा त.
(२) होय, हा खरा आहा .

अनतिषृ ्ीमळ
ु ा क्षनतग्रस्त झालायाया तलािाींच्या शरू
ु स्तीसाठी आिश्यक

ननाी मागिी प्रस्ताि साशर करण्याच्या सच
ू ना दशनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१६
रोजीच्या जजयाहा आढािा बतठकीमध्या जजयाहाचाकारी, बीड याींनी दशयाया आहा त.

(३) बाचात जभमनीच्या नक
ु सानीबाबतची कायगिाही महसल
ू यींर सिामाफगत काली
जाता.

(४) लघभु सींचन (जलसींाारि) विभाग, बीड अींतगगत ९ पाझर तलाि ि २

कोयाहापरू ी बींाारा क्षनतग्रस्त झाला असन
ू ९ पाझर तलािाींच्या शरू
ु स्तीसाठी

रुपया ६८.५० लक्ष ननाी मागिीचा प्रस्ताि दशनाींक ०७/१०/२०१६ रोजी

जजयाहाचाकारी, बीड याींना साशर करण्यात आला आहा . २ कोयाहापरू ी बींााऱ्याींना
जलयक्
ु त भनिार अभभयानाींतगगत प्रनासककय मान्यता प्राप्त असन
ू ताींत्रर सक

मींजुरीची कायगिाही प्रगतीत आहा . त्यापतकी कोयाहापरू ी बींाारा लोळशगािचा

माती भरािाचा काम सरू
ु आहा . तसाच या विभागाींतगगतच्या ०७ फु्लायाया
तलािाींच्या सींयक्
ु त मोजिीचा आशा न दशनाींक २०/११/२०१७ रोजी अचाक्षक

अभभयींता, लघभु सींचन (जलसींाारि) मींडळ, औरीं गाबाश कायागलयाकडून शा ण्यात
आलाला आहा त.

उिगररत

२५३

लघभु सींचन

प्रकयाप

जजयाहा

पररषश,

बीड

याींचा

कायगक्षार सातील असन
ू त्याींचा शरू
ु स्तीकररता रुपया १७.११ को्ी ननाी मागिीचा
प्रस्ताि

दशनाींक

१०/११/२०१६

रोजी

अचाक्षक

अभभयींता,

(जलसींाारि) याींनी जजयाहाचाकारी, बीड याींना साशर कालाला आहा .
-----------------

लघभु सींचन
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नाशशि शहर ि ग्रामीण भागात स्िाईन फ्लल्यू ि िेंग्यूची
लागण झाल्याबाबत

(८९)

*

३५०९५ िॉ.अपि
ू व दहरे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाभनक नहर ि जजयाहा पररसरात स्िाईन फ्लयाय,ू डेंग्यू आजाराचा प्राशभ
ु ागि
िाढत असन
ू नाभनक नहरात स्िाईन फ्लयायम
ू ळ
ु ा माहा जानािारी ता दशनाींक

११ ऑक््ोबर, २०१७ या कालािाीत ७० रुग्िाींचा मत्ृ यू झाला असन
ू स्िाईन
फ्लयायू ि डेंग्यच
ू ा निीन रुग्ि सातत्याना आढळून यात असयायाचा दशनाींक
१४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननशनगनास आला आहा , हा खरा आहा
काय,

(२) असयायास, माहा ऑक््ोबर, २०१७ मध्या स्िाईन फ्लयायच
ू ा २२ पॉणझ्ीव्ह
रुग्ि तर डेंग्यच
ू ा ५८ रुग्ि आढळून आला असन
ू खाजगी रुग्िालयातील रुग्ि

मोठ्या प्रमािात असन
ू माहा सप््ें बर, २०१७ मध्याही डेंग्यच
ू ी १२२ जिाींना तर
स्िाईन फ्लयायच
ू ी ४८ जिाींना लागि झाली ि स्िाईन फ्लयायम
ू ळ
ु ा ७ जिाींचा
मत्ृ यू झाला आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, स्िाईन फ्लयायू ि डेंग्यच
ू ा िाढता प्राशभ
ु ागि रोखिास स्थाननक

आरोग्य यींर सिा अपयनी ठरली असन
ू , स्थाननक आरोग्य यींर सिाकडून ि
खाजगी डॉक््राींकडून िाळीच स्िाईन फ्लयायच
ू ी लक्षिा ओळखिा ि त्यािरील
तातडीच्या

उपचारास

तसाच

आजाराच्या

ननयींर सिासाठी

प्रनतबींाात्मक

उपाययोजनास विलींब होत असयायाना रुग्िाींचा मत्ृ यू होत आहा त, हा ही खरा
आहा काय,

(४) असयायास, नाभनक नहरात ि जजया्यात स्िाईन फ्लयायम
ू ळ
ु ा शगािलायाया
रुग्िाींची िाढती सींख्या पाहता, खाजगी उपचार करिाऱ्या डॉक््राींना स्िाईन

फ्लयायच
ू ा सींनय असलायाया रुग्िास त्िरीत प्रनतबींाक उपचार सरु
ु करिा ि

अचाकचा तातडीचा उपचार आिश्यक असलायाया रुग्िालय, जजयाहा रुग्िालय
िा अद्ययाित रुग्िालयात पाठविण्याचा तसाच स्थाननक आरोग्य यींर सिास या

आजाराच्या ननयींर सिासाठी प्रभािी उपाययोजनाचा ननशे न शा िाबाबत नासनाना
कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
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(५) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात
ु ग
आहा, नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हा अींनत: खरा आहा .

जानािारी ता ऑक््ोबर, २०१७ या कालािाीत नाभनक (नहर ि

ग्रामीि) जजयाहयात स्िाईन फ्लयायू या आजारामळ
ु ा ६२ जिाींचा मत्ृ यू झाला.
याच काळात डेंग्यम
ू ळ
ु ा नाभनक जजयाहयात १ मत्ृ यू झाला आहा .
(२) हा अींनत: खरा आहा .

नाभनक नहर आणि जजया्यात स्िाईन फ्लयायू आणि डेंग्यू आजाराची

पररस्थती पढ
ु ीलप्रमािा होती.
अ.क्र.

आजार

सप््ा बर, २०१७

ऑक््ोबर, २०१७

रुग्ि

मत्ृ यू

रुग्ि

मत्ृ यू

१

डेंग्यू

११८

१

२६०

१

२

स्िाईन फ्लयायू

६७

१५

४१

६

(३) हा खरा नाही.

स्िाईन फ्लयायू आणि डेंग्यू प्रनतबींा ि उपचारासाठी खालीलप्रमािा

उपायोजना करण्यात आयाया आहा त.


राज्यस्तरीय सींसगगजन्य आजार प्रनतबींा सभमतीमाफगत िाळोिाळी
उपाययोजना ननगगभमत करण्यात यात आहा त.




साथरोग रुग्िाींचा ननयभमत सिेक्षि.

इन्फयायए
ू ींझाकरीता परु ा नी जस्क्रननींग सा्सग आणि विलगीकरि कक्ष
कायगरत.






ननशानासाठी प्रयोग नालाय सवु िाा.

डाग्यस
ू ाठी ननयभमत कक्कनास्र सीय सिेक्षि आणि कायगिाही.
साथरोगासाठी परु ा सा औषासाठा.
इन्फयायए
ू ींझा

प्रनतबींाासाठी अनतजोखमीच्या

ऐजच्छक लसीकरि.

व्यक्तीींना

मोफत

ि

101

साथरोग सींशभागत नासकीय ि खाजगी डॉक््राींच्या कायगनाळा.



एकाजत्मक कक्क व्यिस्थापन.



लोकसहभाग आणि आरोग्य भनक्षि.



(४) स्िाईन फ्लयायू प्रनतबींा आणि ननयींर सि यासींशभागत नासकीय तसाच खाजगी

डॉक््राींच्या कायगनाळा घाण्यात आयाया असन
ू या सींशभागतील सिग मागगशनगक
सच
ू ना सिग सींबचीं ाताींना शा ण्यात आयाया आहा त.

(५) नाभनक जजया्यातील साथरोग पररजस्थतीचा जजयाहा तसाच विभागीय
आणि

राज्यस्तरािर

िाळोिाळी

आढािा

घाण्यात

आला

असन
ू

साथरोग

पररजस्थतीनस
ु ार सय
ु ोग्य सच
ू ना सींबचीं ाताींना शा ण्यात आयाया. या सींशभागत
कोिताही विलींब झालाला नाही.

-----------------

अांगणिािी सेवििेने (ता.जज.दहांगोली) आत्महत्या िेल्याबाबत
(९०)

*

३६१४७ श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडित :

सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

अींगििाडी

साविका

म्हिून

कायगरत

असिाऱ्या

सभु मर सा

राखुींडा

(ता.जज.दहींगोली) या मदहलाना आत्महत्या कायायाची घ्ना माहा नोव्हें बर, २०१७
मध्या िा त्याशरम्यान घडली आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, मागील पाच मदहन्याचा पगार न भमळायायामळ
ु ा तसाच सन
२००८

च्या

रा कॉडग तपासिीच्या

कामाच्या

तािामळ
ु ा

आत्महत्या

करीत

असयायाचा नतना मत्ृ यप
ू ि
ु ग चचठ्ठीत भलहून ठा ियायाचा ननशनगनास आला आहा, हा ही
खरा आहा काय,
(३) असयायास, सशर आत्महत्या प्रकरिी सशोष मनषु य िााचा गन्ु हा शाखल
करण्याची मागिी अींगििाडी कमगचारी सींघ्नाना काली आहा, हा ही खरा आहा
काय,

(४) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना अींगििाडी कमगचाऱ्याींना िाळािर मानान
ु ग
शा िा, त्याींच्या कामाचा ताि कमी करिा याबाबत कोिती कायगिाही काली िा
करण्यात यात आहा ,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय, हा खरा आहा .

(२) चचठ्ठीमध्या विविा मद्द
ु याींचा समािान आहा .
(३) होय, हा खरा आहा .
(४) होय.

सींबचीं ात साविका याींना दशनाींक १४/०७/२०१७ रोजी रुपया ६१२४/-

(माहा एवप्रल ि मा, २०१७) चा ननयभमत मानान उपलब्ा करुन शा ण्यात आला
होता. सींबचीं ाताची PFMS प्रिालीमध्या सरु
ु िातीस प्राथभमक मादहती भरण्यात
आलाली होती. तथावप सशरील मादहती PFMS प्रिालीमध्या रजजस्रा नन

कररता पाठविला असता त्याींचा नािासमोर Invalid आाार क्रमाींक हा नारा
प्राप्त झाला त्यामळ
ु ा सींबचीं ाताींची आाार क्रमाींक मादहती शरु
ु स्तीसह PFMS

मध्या भरण्यात आली. तसाच सींबचीं ाताचा आाार क्रमाींक बाँक खात्यानी

सींलग्न आहा ककीं िा कसा याबाबत प्रकयाप कायागलयामाफगत खार सी करण्यात

आली. तद्नींतर सींबचीं ाताची PFMS प्रिालीमध्या नोंश झालाली आहा . या सिग
बाबीींमळ
ु ा सींबचीं ाताचा मानान िाळािर पि
ु ग होऊ नकला नाही. सींबचीं ाताना यापि
ु ी

मानान विलींब तथा आचथगक वििींचनाबाबत कोितीही लाखी अथिा तोंडी
तक्रार या कायागलयास अथिा प्रकयाप कायागलयास साशर कालाली नाही.
ए.ए.

प्रस्तत
प्रकरिी सींबचीं ात बी्च्या अींगििाडी पयगिाक्षक्षका श्रीमती
ु

गज
ुीं ो्ीकर

याींना

सींबचीं ाताचा

प्राप्त

खल
ु ासा

असमााानकारक

असयायामळ
ु ा तसाच सींबचीं ाताविरुध्श प्राप्त तक्रारीची चौकनी करिा आिश्यक
असयायाना मख्
ु य कायगकारी अचाकारी, जजयाहा पररषश, परभिी याींनी त्याींचा
आशा न

दशनाींक

२७/११/२०१७

नस
ु ार

दशनाींकापासन
ू ननलींत्रबत कालाला आहा .

जजयाहा

पररषश

सािातन
ू

आशा नाच्या

आयक्
ींु ई याींचा
ु त, एकाजत्मक बालविकास सािा योजना, निी मब

आशा न दशनाींक २९/९/२०१७ नस
ु ार प्रनत अींगििाडी शा य पररितगनीय ननाी रुपया

१०००/- अींगििाडी स्तरािर उपलब्ा करुन शा ण्यात आलाला आहा . यामान
ू
ककरकोळ खचग, िजनका्ा शरु
ु स्ती, अत्यािश्यक ककरकोळ सादहत्य खरा शी
तसाच अत्यािश्यक रजजस््र खरा शी, इत्याशीसाठी सींबचीं ात अींगििाडी साविकास
अनम
ु ती शा ण्यात आलाली आहा .
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त्याचप्रमािा अींगििाडी साविका श्रीमती सभु मर सा राखुींडा याींच्या मत्ृ यू

प्रकरिी या रुपया १ लक्ष द्याियाच्या एकरकमी लाभ योजनाचा प्रस्ताि
एल.आय.सी. पि
ु ा याींचाकडा दशनाींक २९/११/२०१७ रोजी पाठविण्यात आला आहा .

तसाच मदहला ि बालविकास विभाग, नासन पररपर सक दशनाींक

२९ जुल,त २०१७ अन्िया अींगििाडी साविका, मशतनीस ि भमनी अींगििाडी

साविका या मानानी कमगचाऱ्याींना एकाजत्मक बालविकास सािा योजना
व्यनतररक्त कोितीही योजनाबाहय

कामा न शा ण्याबाबत ि मदहला ि

बालविकास विभाग, नासन ननिगय दशनाींक १६ ऑक््ोंबर, २०१७ अन्िया
डॉ.ए.पी.जा अब्शल
ु कलाम अमत
ृ आहार योजनेंतगगत अींगििाडी साविकाींिर
सोपविण्यात आलायाया कामात बशल करिाबाबत सिग सींबचीं ाताींना आशा भनत
करण्यात आला आहा .

(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

औरां गाबाद शसांचन विभागाांतगवत िोल्हापुरी बांधाऱ्याांना गेट बसविणेबाबत
(९१)

*

३५४२३ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.अमरशसांह पांडित,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५१९६ ला
ददनाांि ६ डिसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाश जजयाहा पररषश, भसींचन विभागाींतगगत जजयाहयात ५४८ कोयाहापरू ी
बींााऱ्याची कामा काली असन
ू १४४ बींााऱ्याींना गा् नसयायाना पािी अडविण्यास
अडचिी यात असयायाना सन २०१५ मध्या १४४ बींााऱ्याींना आिश्यक असिारा

३०३८ गा् बसिण्यासाठी कायगिाही काली, परीं तू अद्याप गा् बसिला नसयायाचा
ननशनगनास आला आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना सशर बींााऱ्याींना गा् बसिण्यासाठी कोिती
ु ग
कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हा खरा आहा . जजयाहा पररषशा ना सरु
ु कालाली गा्
खरा शी

प्रकक्रया

पि
ु ग

झाली

नसयायामळ
ु ा

ि

तद्नींतर

गा्

खरा शीच्या

अींशाजपर सकास दशलाली प्र.मा.जजयाहा पररषशा ना रद्द कायायामळ
ु ा गा् बसविण्यात
आला नाहीत.

(२) चौकनी करण्यात आलाली नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

राज्यातील बेिायदे शीर सोनोग्राफी िेंद्रािर िारिाई िरण्याबाबत
(९२)

*

३५९२६

आकिव.अनांत

गािगीळ,

श्री.विजय

ऊफव

भाई

धगरिर,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रविांद्र फाटि,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.किरण पािसिर,

श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद
ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) पीसीएनडी्ी कायद्याींतगगत सोनोग्राफी केंद्राना नोंशिी करिा बींानकारक
असतानाही राज्यातील ७४ सोनोग्राफी केंद्राींनी नोंशिीच काली नसयायाचा माहा
सप््ें बर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा , हा खरा आहा
काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना बाकायशा सोनोग्राफी केंद्रािर कोिती
ु ग
कारिाई काली िा करण्यात यात आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हा अींनत: खरा आहा .

राज्यामध्या सन २००२ पासन
ू ता सप््ें बर, २०१७ अखार एकूि ७६

सोनोग्राफी केंद्राींनी नोंशिी काली नसयायाचा ननशनगनास आला आहा .
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(२) सन २००२ ता सन २०१७ या कालािाीत नोंशिी नसलायाया ७६
केंद्राींविरुध्श

मा.न्यायालयाींमध्या

प्रकरिा

शाखल

करण्यात

आली

आहा त.

त्यापतकी ४९ प्रकरिाींचा ननकाल लागलाला असन
ू त्यापतकी २० जिाींना भनक्षा
झालाली आहा ि २७ प्रकरिा प्रलींत्रबत आहा त.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

पािाळे (ता.मुरबाि, जज.ठाणे) येथे पाटबांधारे प्रिल्प
बाधधताांना नुिसान भरपाइव शमळण्याबाबत

(९३)

*

३६४२३ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मि
ुां े : सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाडाळा (ता.मरु बाड, जज.ठािा) याथा पा्बींाारा विभागाना ारि प्रकयापास

मींजरू ी दशयायानींतर सन २०१३ मध्या कामास सरू
ु िात करण्यात आली असन
ू
या ारिाच्या कालव्यासाठी माझगाि, माििली, ठुिा, नाींशगाि, पाडाळा

याथील १६२ नातकऱ्याींची जमीन सींपादशत काली असतानाही अद्यापपयांत

सशरहू नातकऱ्याींना नक
ु सान भरपाई शा ण्यात आलाली नाही, हा खरा आहा काय,
(२)
असयायास,
सींबचीं ात
प्रकयाप
बाचाताींना
विनाविलींब
नक
ु सान
भरपाइग/मोबशला भमळािा यासाठी नातकऱ्याींनी मरु बाड तहभसल कायागलयािर
मोचाग नाला असता अनोक शा सला या नातकऱ्याना तहभसल इमारतीींिरून उडी
्ाकून आत्महत्या काली होती, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, सशर नातकऱ्याींना जभमनीचा मोबशला न शा ण्याची सिगसााारि
कारिा काय आहा त तसाच नातकऱ्याींना त्याींच्या जभमनीचा मोबशला विनाविलींब
भमळण्याच्यादृष्ीना नासनाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.

पाडाळा कालव्यासाठी ७ गािातील माझगाि, माििली, ठुिा, नाींशगाि,

पाडाळा , कान्हले ि कळीं भा याथील १६२ नातकऱ्याींची जमीन सींपादशत काली

असन
ीं ाशन कायगिाही पि
ू आजभमतीस सशरहू नातकऱ्याींना भस
ू प
ू ग न झायायाना
नक
ु सान भरपाई शा ण्यात आलाली नाही.
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(२) श्री.अनोक शा सला या नातकऱ्याना तहभसल कायागलयाच्या इमारतीिरून

आत्महत्या कायायाचा अद्याप ननषपन्न झालाला नाही, सशर प्रकरि तपासााीन
आहा .

(३) महसल
ू ि िन विभाग, नासन ननिगय, दशनाींक १२/०५/२०१५ ि दशनाींक
३०/०९/२०१५ अन्िया सा
ु ाररत भसींचन ि इतर प्रकयापासाठी खाजगी िा्ाघा्ीना
था् खरा शी पध्शतीना घाण्याबाबतचा दशनाींक २५/०१/२०१७ रोजीच्या नासन
ननिगयान्िया सींपादशत कराियाच्या खाजगी जभमनीचा था् खरा शी प्रस्ताि

उपविभागीय अचाकारी तथा शीं डाचाकारी, कयायाि, उपविभाग कयायाि याींना
दशनाींक १०/११/२०१७ रोजी साशर करण्यात आला आहा .

सशरची जमीन नविन भस
ीं ाशन कायशा-२०१३ नस
ू प
ु ार था् खरा शीना

सींपादशत करण्याचा ननयोजजत आहा .
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

राज्यातील खेड्याांच्या वििास ग्रामसमाज
पररितवन फाऊांिेशन अांतगवत िरण्याबाबत
(९४)

*

३७१७५ िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप,

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि,

श्री.हररशसांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, आकिव.अनांत
गािगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादव न चाांदरू िर : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि २७९४१ ला ददनाांि ९ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १ हजार खाडयाींचा उद्योगविश्िाच्या मशतीना विकास करण्याची

योजना सरु
ु करण्याबाबत मा.मख्
ु यमींर सी याींनी माहा ऑगस््, २०१६ मध्या िा
त्याशरम्यान घोवषत काला होता, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, यासाठी रतन ्ा्ा याींच्यासह उद्योगविश्िातील अनाक
उद्योगपती आणि श्री.अभमताभ बच्चन याींना घािन
ू ग्रामसमाज पररितगन
फाऊींडाननची स्थापना करण्यात आली आहा , हा ही खरा आहा काय,
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(३)

असयायास,

या

योजनेंतगगत

ननाी

उपलब्ा

असताींनाही

विकासाची कामा अद्याप सरु
ु झालाली नाही, हा ही खरा आहा काय,

गािाच्या

(४) असयायास, सशर योजनाची कामा पि
ू ग करण्याबाबत नासनाना कोिती
कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय, हा खरा आहा .
(२) होय, हा खरा आहा .

(३) ि (४) राज्यातील पालघर, नींशरु बार, औरीं गाबाश, िााग, बीड, परभिी,

रायगड, यितमाळ, गडचचरोली, चींद्रपरू , नाींशाड, अमरािती या १२ जजया्याींतील
१४० ग्रामपींचायतीींचा या योजनामध्या समािान करण्यात आलाला आहा . या

अभभयानाींतगगत ननिडलायाया ग्रामपींचायतीींमाील सींबचीं ात गािाींमध्या ननयक्
ु त

कालायाया मख्
ु यमींर सी ग्राम पररितगकामाफगत (CMGP) तयार करण्यात आलायाया
ग्रामविकास आराखड्याची अींमलबजाििी सरू
ु झाली आहा.
या

अभभयानाींतगगत

१४५

ग्रामपींचायतीींमध्या

ग्राम

उघडण्याची कायगिाही सरू
झाली आहा . ९ जजया्याींमध्या
ु

कोष

२१४

खाता

गािाींना

आतापयांत रुपया ७.५ को्ी gap funding म्हिून हस्ताींतररत काला आहा .

या अभभयानाींतगगत ननिडलायाया १४५ ग्रामपींचायतीींमध्या प्राानमींर सी

आिास योजना-ग्रामीि अींतगगत अींशाजा ७५०० पक्की घरा बाींाण्यासाठी मींजरु ी
भमळाली आहा .

(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

यितमाळ जजल्हयातील विदहरीांची िामे अपूणव असल्याबाबत
(९५)

*

३७००३ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव

भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशसांग राठोि,

प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी

रुपनिर : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) यितमाळ जजयाहयात महाराषर ग्रामीि रोजगार हमी योजनाच्या साडा तीन

हजार विदहरीींची कामा प्रलींत्रबत असयायाचा माहा ऑक््ोबर, २०१७ मध्या िा
त्याशरम्यान ननशनगनास आला, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, जजयाहा पररषशा ना या योजनेंतगगत तब्बल १५ हजार ८५३
विदहरीींना प्रनासकीय मान्यता प्रशान काली असताींना विदहरी खोशण्याचा काम

सींथगतीना होत असयायाना कािळ ६ हजार ३१५ विदहरी पि
ू ग झायाया आहा त
आणि ३ हजार ७२१ विदहरीींसाठी ननाी भनयालक नाही, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उपरोक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन आिश्यक ननाीची

पत
ग ा करण्यासाठी ि ग्रामीि रोजगार हमी योजनाची सद्य:जस्थती जािून
ू त
घाण्यासाठी कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?

श्री.जयिुमार रािल : (१) ि (२) महात्मा गाींाी राषरीय ग्रामीि रोजगार हमी
योजनेंतगगत यितमाळ जजयाहयात १३,१६५ ितयजक्तक भसींचन विदहरीींची कामा

हाती घाण्यात आली आहा त. त्यापतकी आजपािातो ७,३१३ कामा पि
ू ग झाली
असन
ू , ५,८५२ विहीरीींची कामा प्रगतीपथािर आहा त. ग्रामपींचायत स्तरािर
मजरू ाींच्या मागिीप्रमािा सशर कामा पि
ू ग करण्याबाबतची कायगिाही सरू
ु आहा .

सशर जजयाहयात ५० ्क्का काम पि
ू ग झालायाया विदहरीींची सींख्या

१,२५९ इतकी आहा . तसाच ७५ ्क्का काम पि
ू ग झालायाया विदहरीींची सींख्या

१,२५६ इतकी आहा . त्यानस
ु ार उपलब्ा झालायाया ननाीतन
ू सशर कामा पि
ू ग
करण्याची कायगिाही पींचायत सभमतीस्तरािरून सरू
ु आहा.

(३) महात्मा गाींाी राषरीय ग्रामीि रोजगार हमी योजनेंतगगत सन २०१७-१८
मध्या कुनल खचागकररता केंद्र नासनाकडून रुपया ३४५०६.६९ लक्ष ि राज्य
नासनाकडून रुपया १०५०२.३६ लक्ष असा एकूि रुपया ४५००९.०५ लक्ष इतका

ननाी सिग जजया्याींना उपलब्ा करुन शा ण्यात आला आहा . त्यापतकी, यितमाळ

जजया्यामध्या कािळ विदहरीींकररता रुपया ७८२.८४ लक्ष इतका ननाी खचग
करण्यात आला आहा . यितमाळ जजया्यातील ७५ ्क्क्याींपक्ष
ा ा जास्त काम
झालायाया विदहरीींना तातडीना आिश्यक कुनल ननाी उपलब्ा करुन शा ण्याचा
ननयोजजत आहा .

(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------
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राज्यात शासिीय िमवचाऱ्याांना अपघात
विमा योजना लागू िरण्याबाबत
(९६)

*

३७१०५ श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३४५० ला ददनाांि

११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय वित्त मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात नासकीय कमगचाऱ्याींना अपघात विमा योजना लागू करण्याचा
ननिगय नासनाना घातला आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, सशर ननिगय राज्यातील ननमनासकीय सींस्था (कायागलया) ि
भनक्षक कमगचाऱ्याींना लागू नाही, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन राज्यातील भनक्षक

कमगचाऱ्याींना ि ननमनासकीय कमगचाऱ्याींना अपघात विमा योजना लागू
करण्याबाबतचा प्रस्ताि साशर काला आहा , हा ही खरा आहा काय,

(४) असयायास, त्यािर नासनाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात
आहा,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय.

(२), (३), (४) ि (५) “राज्य नासकीय कमगचारी समह
ु ितयजक्तक अपघात

विमा योजना” राज्यातील नासकीय विभागाींच्या प्रनासकीय ननयींर सिाखालील
सिग ननमनासकीय कायागलया, जजयाहा पररषशा, पींचायत सभमती, ग्राम पींचायती,
महानगरपाभलका,

नगरपाभलका,

नगरपररषशा,

नगरपींचायती

नासकीय

महामींडळा , मींडळा , सािगजननक उपक्रम, साींविााननक सींस्था, मान्यता प्राप्त ि
अनश
ु ान प्राप्त नतक्षणिक सींस्था/महाविद्यालया, कृषी विद्यापीठा , पारीं पाररक

विद्यापीठा याींच्या अचाकारी/कमगचारी याींना दशनाींक १ ऑगस््, २०१७ पासन
ू
वित्त विभाग, नासन ननिगय दशनाींक ११ ऑगस््, २०१७ अन्िया लागू काली
आहा .

-----------------
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तळिािे (भामेर) (ता.सटाणा, जज.नाशशि) येथे त्रबबट्याच्या
हल्ल्यात बालिाचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(९७)

*

३७०६५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.प्रविण दरे िर :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तळिाडा (भामार) (ता.स्ािा, जज.नाभनक) याथा त्रबब्याच्या हयायायात

अडीच िषागच्या बालकाचा मत्ृ यू झायायाची घ्ना माहा ऑक््ोबर, २०१७ मध्या
िा त्याशरम्यान घडली आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात
ु ग
आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) मौजा तळिाडा (भा.) याथा दशनाींक २१/१०/२०१७

रोजी मालकी ग् क्रमाींक २६२ मध्या त्रबब्याच्या हयायायात चच.कोमल नामशा ि
नामशास याचा मत्ृ यू झाला आहा, हा खरा आहा .

(२) ि (३) प्रचभलत नासन ननिगयातील तरतश
ू ीनस
ु ार मत
ु ाचा कायशा नीर
ृ मल

िारस आई ि िडील याींच्या सींयक्
ु त खात्यािर ानाशा नाद्िारा रुपया १.०० लाख

अशा करण्यात आला असन
ू रुपया ७.०० लाख िारसाींच्या नािाना मश
ु त ठा ि
(Fixed Deposit) जमा करण्यात आला आहा . असा एकूि रुपया ८.०० लक्ष
आचथगक मशत शा ण्यात आली आहा .

-----------------

परभणी जजल्हयातील िक्ष
ृ लागििीबाबत
(९८)

*

३५४३४ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८०८ ला ददनाांि ३० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) परभिी जजयाहयात माहा जुल,त २०१७ मध्या लागिड करण्यात आलायाया
िक्ष
लागिडीपतकी बहुताींनी लागिड कािळ कागशोपर सीच झालाली असयायाना
ृ
त्याची चौकनी करण्यात यािी अनी मागिी परभिी याथील सामाजजक
कायगकत्याांनी जजयाहाचाकारी, परभिी याींच्याकडा माहा ऑक््ोबर-नोव्हें बर, २०१७
मध्या िा त्याशरम्यान काली आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, िक्ष
ृ लागिडीची सत्यता तपासण्यासाठी जजयाहाचाकारी परभिी
याींच्यास्तरािरून कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा,
(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय, हा खरा आहा .
(२)

परभिी

जजयाहयात

िन

विभागाद्िारा

१७

दठकािी

कालायाया

िक्ष
ृ

लागिडीच्या जजिींत रोपाींची ्क्कािारी ९५.०८% असन
ू सामाजजक िनीकरि

विभागामाफगत २३ दठकािी कालायाया रस्ता शत
ु फाग िक्ष
ृ लागिडीपतकी जजिींत
रोपाींची

्क्कािारी

९४.८७%

आहा .

तसाच

शोन

दठकािी

लागिडीतील जजिींत रोपाींची ्क्कािारी ९३% एिढी आहा .
तक्रारीच्या

अनष
ीं ाना
ु ग

िक्ष
ृ

लागिडीची

सत्यता

कालायाया

ग्

पडताळिीसाठी

जजयाहाचाकारी, परभिी याींनी सखोल चौकनी करण्याबाबत मख्
ु य िरसींरक्षक
(प्रा.), औरीं गाबाश याींना सच
ू ना दशयाया आहा त.
सशर

कामाींची

स्थळ

पाहिी

करुन

अन्िाषि

अहिाल

साशर

करण्याची बाब मख्
ु य िरसींरक्षक (प्रा.), औरीं गाबाश याींच्या कायगिाहीत आहा .
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

मध्य िैतरणा धरणािर जलविद्युत प्रिल्प राबविण्याबाबत
(९९)

*

३६०९० अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) बह
ुीं ई महानगरपाभलकाना सन २००८ मध्या (ता.नहापरू , जज.ठािा) मध्य
ृ न्मब

िततरिा ारिािर जलविद्यत
ु प्रकयाप राबविण्याचा ननिगय घाऊन सयालागार

नामन
ू त्यासाठी रुपया ५१ को्ी महापाभलकाना खचग काला आहा , तसाच सशर
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जलविद्यत
ु प्रकयापास मान्यता शा ण्याबाबतचा प्रस्ताि महापाभलकाना नासनाकडा
(जलसींपशा विभाग) सन २०१० मध्या साशर काला असन
ू मागील ७ िषागत
िारीं िार पाठपरु ािा काला असयायाचा दशनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा
त्यासम
ु ारास ननशनगनास आला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, सािा हक्क विषयक कायशा नासनाना पाररत काला असताना ि

त्यानस
ु ार प्रकरिाचान कायगिाहीचा कालािाी ननजश्चत काला असतानाही
मागील ७ िषाांपासन
ू सशर जलविद्यत
ु प्रकयापास मान्यता न शा ण्याची कारिा

काय आहा त, त्याचप्रमािा या प्रकयापाच्या प्रलींत्रबत प्रस्तािाच्या मान्यताबाबतची
सद्य:जस्थती काय आहा ,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय

आढळून

आला

ि

नासनाच्या

मान्यताअभािी

या

प्रकयापाच्या

सयालागारािर करण्यात आलाला खचग िाया जाण्यास जबाबशार असिाऱ्याींिर
कोिती कारिाई काली िा करण्यात यात आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) बह
ुीं ई महानगरपाभलकाना, मध्य िततरिा ारिािर
ृ न्मब
जलविद्यत
ु प्रकयाप राबविण्याचा ननिगय घाऊन त्यास नासनाची (जलसींपशा

विभाग) मान्यता शा ण्याबाबतचा प्रस्ताि सन २०१० (दशनाींक ३०/०६/२०१०)
मध्या साशर काला होता हा खरा आहा .
सशर

प्रकयापासाठी

सयालागारािर

महापाभलकाना

खचग

काला

असयायाबाबतची मादहती/आकडािारी जलसींपशा विभागाकडा उपलब्ा नाही.

प्रकयाप मींजरू ीबाबत महानगरपाभलकाकडून जलसींपशा विभागाकडा पाठपरु ािा
करण्यात आला आहा .

मध्य िततरिा हा बह
ुीं ई महानगरपाभलका क्षार सासाठी पािीपरु िठा
ृ न्मब
प्रकयाप आहा . राज्यातील जलविद्यत
प्रकयापाींचा सव्हे क्षि, ननयोजन ि
ु
कायागजन्िनीकरि करिा ही जबाबशारी जलसींपशा विभागािर सोपविण्यात आली
आहा . महाराषर नासनाना दशनाींक १५/०९/२००५ च्या नासन ननिगयान्िया जादहर

कालायाया ाोरिानस
ु ार, २५ मा.िॅ. पयांतचा, जलविद्यत
ु प्रकयाप हा खाजगी
प्रितगकाींना विकसनासाठी शा ण्यात यातात.
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या ाोरिानस
ु ार मा.महालक्ष्मी कोनाल ऊजाग प्रा.भल., पि
ु ा याींनी दशनाींक

२०/०१/२०१० रोजी जलविद्यत
ु प्रकयाप विकसनासाठी मागिी काली होती.

तसाच मब
ींु ई महानगरपाभलकाना दशनाींक ३०/०६/२०१० अन्िया जलविद्यत
ु
प्रकयाप विकसनासाठीची मागिी नासनाकडा काली होती, त्यामळ
ु ा प्रथम
मागिी करिाऱ्यास प्रथम प्रााान्य तत्िानस
ु ार मा.महालक्ष्मी कोनाल ऊजाग
प्रा.भल.,

पि
ु ा

याींच्या

मागिीचा

विचार

होऊन

नासनाना

पर स

दशनाींक

२८/०२/२०११ अन्िया सिेक्षि ि अन्िाषि करुन प्रकयापाचा ताींत्रर सक ि आचथगक
व्यिहायगता अहिाल तयार करण्यासाठी परिानगी दशलाली आहा .

(२) सशर जलविद्यत
ु प्रकयाप विकसनासाठी यापि
ू ीच मा.महालक्ष्मी कोनाल
ऊजाग प्रा.भल. पि
ु ा याींना शा ण्यात आलाला आहा .

तसाच बह
ुीं ई महानगरपाभलकाच्या प्रस्तािािर माजी मख्
ु यमींर सी
ृ न्मब

याींनी दशलाला अभभप्राय पन
ु विगलोकनासाठी उचचत स्तरािर विचारााीन आहा त.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

नासनाच्या मान्यताअभािी या प्रकयापाच्या सयालागारिर करण्यात

आलाला खचग िाया जाण्यास जबाबशार असिाऱ्याींिर कारिाई करिा ही बाब
जलसींपशा विभागानी सींबचीं ात नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

(१००)

*

रणवपसे,

-----------------

व्याघ्र प्रिल्पातील गािाांच्या पुनिवसनाबाबत
३४९८१ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.शरद

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.अशोि

ऊफव

भाई

जगताप,

श्री.अमरनाथ

राजरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.हररशसांग राठोि, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील व्याघ्र प्रकयाप क्षार सातील ३९ गािाींचा सींकजयापत पन
ु िगसन गायाया

२० िषागपासन
ू प्रलींत्रबत असयायाचा दशनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा
त्यासम
ु ारास ननशनगनास आला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, माळघा् व्याघ्र प्रकयापातील पन
ु िगभसत कालायाया १६ गािाींतील
लोकाींना मल
ु भत
ू नागरी सवु िाा नसयायामळ
ु ा त्याींनी आींशोलन काला असयायाचा
दशनाींक १३ सप््ें बर, २०१० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननशनगनास आला, हा ही खरा
आहा काय,

114

(३) असयायास, पन
ु िगसनास पार स आदशिासी कु्ुींबाला रूपया १० लाख तर १८

िषीय मोठ्या मल
ु ाला ही स्ितींर स कु्ुींब म्हिून पन
ु िगसनाची स्ितींर स सोय
ननयमात बसत असन
ू ही अपार स ठरविण्यात आली आहा, हा ही खरा आहा काय,
(४)

असयायास,

उपरोक्त प्रकरिी

नासनाना चौकनी

काली आहा

चौकनीच्या अनष
ीं ाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा,
ु ग

काय,

(५) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हा खरा नाही.

व्याघ्र प्रकयाप क्षार सातील गािाींचा पन
ु िगसन हा लोकाींच्या सहमतीना

कराियाचा असन
ू लोकाींची सहमती प्राप्त झायायािर पन
ु िगसनाची प्रकक्रया सरू
ु

करण्यात यात.ा राज्यात एकूि ६ व्याघ्र प्रकयाप असन
ू त्यामाील पन
ु िगसन
कराियाच्या गािाींची सींख्या ही १०७ आहा . माचग २०१७ पयांत पन
ु िगभसत

झालायाया गािाींची सींख्या ८१ असन
सद्य:जस्थतीत २६ गािाींचा पन
ू
ु िगसन
कराियाचा आहा .

(२) माळघा् व्याघ्र प्रकयापातील पन
त ी मौजा बोरी,
ु िगभसत कालायाया १६ गािाींपक

कोहा, कींु ड, ितरा् ि चि
ु ी या ५ गािाींचा पन
ु िगसन सन २००१-२००२ ता सन
२०११-२०१२ या कालािाीमध्या तत्काभलन नासन ाोरिानस
ु ार करण्यात आला.

त्यानस
ु ार या गािातील लाभार्थयाांना नात जमीन, घरा ि राहत्या दठकािी सिग
नागरी सवु िाा उपलब्ा करुन शा ण्यात आयाया. उिगररत ११ गािाींचा पन
ु िगसन

दशनाींक ०३/११/२०१२ चा नासन ननिगयानस
ु ार पन
ु िगभसत होिाऱ्या कु्ुींबानी
पयागय-I ची ननिड कायायाना त्याप्रमािा करण्यात आला आहा . पयागय-I हा प्रती

कु्ुींब रुपया १०.०० लक्ष घािन
स्ित: पन
ू
ु िगभसत होण्याचा आहा . पयागय-I
ननिडिाऱ्या कु्ुींबाींना नागरी सवु िाा उपलब्ा करुन शा ण्याची तरतश
ू नासन

ननिगयात नाही. पयागय-II हा प्रती कु्ुींब रुपया १०.०० लक्ष अनश
ु ानाच्या
मयागशात राहून नासनामाफगत पन
ु िगभसत होण्याचा आहा .
पयागय-I नस
ु ार पन
ु िगभसत गािाींमध्या मल
ु भत
ू

नागरी

सवु िाा

नसयायामळ
त ी ८
ु ा दशनाींक ०९/०९/२०१७ रोजी पन
ु िगभसत झालायाया १६ गािाींपक
गािातील गािकऱ्याींनी आींशोलन काला आहा, हा खरा आहा .
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(३) हा खरा नाही.
कालायाया

राषरीय व्याघ्र सींिागन प्राचाकरि याींनी सन २००८ मध्या जारी
मागगशनगक

सच
ू ना,

प्रचभलत

नासन

ननिगय

तसाच

पन
ू िगसन

अचाननयम, १९९९ चा कलम-११(१) अन्िया ज्या तारखास अचासच
ू ना जाहीर
करण्यात यात,ा त्या दशिनी अजस्तत्िात असलायाया १८ िषागिरील सज्ञान मल
ु गा
ककीं िा मल
ु गी यास स्ितींर स कु्ुींब समजून सींख्या ही अींनतम समजण्यात यात.ा
पन
ु िगसनासाठी

पार स/अपार स

कु्ुींब

ननजश्चती

करण्याची

कायगिाही

सींबचीं ात

जजयाहाचाकारी याींच्या अध्यक्षताखाली जजयाहास्तरीय पन
ु िगसन सभमतीद्िारा

करण्यात यात.ा सशर सभमतीना पार स ठरविलायाया सिग लाभार्थयागना पन
ु िगसनाचा
लाभ शा ण्यात आलाला आहा .

(४) माळघा् व्याघ्र प्रकयापग्रस्ताींच्या समस्याींबाबत सिग सींबचीं ात कायगकारी
यींर सिाींच्या

प्रमख
ु ाींसमिात

मा.मख्
ु यमींर सी,

महाराषर

राज्य,

मब
ींु ई

याींचा

अध्यक्षताखाली मब
ुीं ई याथा दशनाींक १८/०९/२०१७ रोजी आयोजजत बतठकीत,
माळघा्ातील पयागय-I ननिडून पन
ु िगभसत झालायाया गािातील गािठाि क्षार सात

विनाष बाब म्हिन
ू नागरी सवु िाा ननमागि करण्याचा ननशे न शा ण्यात आलाला
आहा त. सशर ननशे नाचा अनष
ीं ाना गािठाि क्षार सात मल
ु ग
ु भत
ू नागरी सवु िाा

ननमागि करण्याची कायगिाही सींबचीं ात यींर सिाकडून सरु
ु झालाली असन
ू कामा
प्रगतीपथािर आहा .

(५) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

िािा (जज.पालघर) तालुक्यात लघुपाटबांधारे विभागामध्ये
झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत

(१०१)

*

३५३४७ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले, अॅि.राहुल नािेिर :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िाडा (जज.पालघर) तालक्
ु यात लघप
ु ा्बींाारा विभागामाफगत बाींाण्यात
आलायाया

सरस

ओहोळ

बींााऱ्याच्या

बाींाकामामध्या

मोठया

प्रमािात

गतरव्यिहाराबाबत झायायाची बाब माहा ऑगस््, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान
ननशनगनास आली, हा खरा आहा काय,
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(२) असयायास, बींााऱ्याचा काम घाताना ठा काशाराना बारोजगाराींच्या नािािर
त्याींच्या नकळत ननविशा प्रकक्रया ि अन्य कागशपर साींिर खो्या सहया करुन
रुपया ७,७२,१२४/- चा ानाशा न ि्विण्यात आला, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळुन आला ि त्यानष
ीं ाना कोिती कारिाई काली िा करण्यात यात
ु ग
आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय. हा खरा आहा . जजयाहा पररषश पालघर लघप
ु ा्बींाारा

विभागामाफगत बाींाण्यात आलायाया सरस ओहोळ बींााऱ्याच्या बाींाकामामध्या

गतरव्यिहार झायायाची तक्रार जजयाहा पररषश, ठािा याींचक
ा डा माचग, २०१७ मध्या
प्राप्त झाली आहा .

(२) सशर कामाचा बी-१ ननविशा जजयाहा पररषशा च्या सक्षमस्तरािर मींजुर
करण्यात आलाली असन
ू काम माहा जून, २०१२ मध्या पि
ू ग झालाला आहा .

कामाचा शा यक रा खाींकीत ानाशा नाव्शारा करण्यात आलाला आहा . तसाच सशर
कामाचा लाखा पररक्षि झालाला असन
ू कोिताही आक्षाप उपजस्थत कालाला नाही.

(३) उक्त प्रकरिी जजयाहा पररषशा कडून चौकनी सरु
ु कालाली असन
ू सशर
चौकनी पि
ीं ाना पढ
ु ग झायायािर त्यानष
ु ग
ु ील कायगिाही करण्यात याईल.
(४) अनी बाब नाही.

-----------------

अनतदग
व तसेच नक्षलग्रस्त भागातील िैद्यिीय अधधिारी
ु म
ि इतर िमवचाऱ्याांना िेतन शमळण्याबाबत

(१०२)

*

३४८९७ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल

नािेिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात १६ आदशिासी जजयाहयातील अनतशग
ग तसाच नक्षलग्रस्त भागात
ु म
काम करिाऱ्या भरारी पथकातील ितद्यकीय अचाकारी ि इतर कमगचारी कमी
िातनात काम करीत असन
मागील
ू

२४

िषागपासन
त्याींच्या िातन
ू

भत्त्यामध्या िाढ करण्यात आलाली नाही, हा खरा आहा काय,

ि
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(२) असयायास, आरोग्य विभागाच्या या भरारी पथकातील ितद्यकीय अचाकारी
ि इतर कमगचाऱ्याींना मागील ५ मदहन्याींपासन
ू िातन भमळालाला नाही, हा ही
खरा आहा काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात
ु ग
आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) ि (२) हा खरा नाही.

भरारी पथकात कायगरत मानसािी ितद्यकीय अचाकाऱ्याींना जजयाहा

ननयोजन

मींडळाकडून

प्रतीमाह

रुपया

६,०००/-

मानान

शा ण्यात

यात.ा

त्याव्यनतररक्त राषरीय आरोग्य अभभयानाींतगगत सन २००९-२०१० पासन
ू
रुपया ६०००/- सन २०११-२०१२ पासन
ू रुपया १२,०००/- सन २०१४-२०१५ पासन
ू
रुपया १५,०००/- ि सन २०१६-२०१७ पासन
ू रुपया १८,०००/- अनी िाढ शा ण्यात
आली आहा . असा प्रनतमाह एकूि रुपया २४,०००/- एिढा मानान दशला जाता.

तथावप, आदशिासी विकास विभागाकडून प्रतीमाह रुपया ६,०००/-

प्रमािा दशला जािारा मानान जजयाहा ननयोजन मींडळाकडून काही जजयाहयाींना
िाळात प्राप्त न झायायाना उभनरा अशा करण्यात आला आहा . मार स राषरीय

आरोग्य अभभयानाींतगगत दशला जािारा रुपया १८,०००/- प्रमािा मानान एवप्रल
ता सप््ें बर, २०१७ अखार सिग भरारी पथकाींना अशा करण्यात आला आहा .
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

अिोला जजल्हयात जलयुक्त शशिार योजनेची
(१०३)

*

िामे यांत्राव्दारे िरण्याबाबत

३५९१२ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला

जजयाहयात

जलयक्
ु त

भनिार

योजनाच्या

कामात

यींर साव्शारा

कराियाच्या कामासाठी बाजारभािापाक्षा तब्बल शोनना ्क्का अचाक शर

शा ण्यात आला असयायाचा माहा माचग, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास
आला आहा, हा खरा आहा काय,
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(२)

असयायास,

ननविशा तील

शराला

मींजूरी

शा ताना

जलसींपशा

विभागाचा

अमरािती याथील कायगकारी अभभयींत्याींनी सीडब्यायस
ू ी मानकानस
ु ार जलसींपशा
विभागाच्या अचाक्षक अभभयींत्याींकडा मींजूरीसाठी प्रस्तावित कालायाया शराएिाजी
शोनना ्क्का अचाक शराला मींजरू ी शा ण्यात आली आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, याबाबत नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत काय
आढळून आला, त्यानष
ीं ाना सींबचीं ाताींिर कोिती कारिाई काली िा करण्यात
ु ग
यात आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हा खरा नाही.

तत्काभलन जजयाहाचाकारी, अकोला याींचा ननशे नानस
ू ार ई-ननविशा

प्रकक्रयाव्शारा प्राप्त शरपर सकानस
ु ार िा्ाघा्ी करून शर ननजश्चत करण्यात आला
आहा त.

(२) हा खरा नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

लोटे -परशुराम (ता.खेि) येथील िारखान्याांनी
अिैधपणे िक्ष
ृ तोि िेल्याबाबत

(१०४)

*

३५७३४ प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

लो्ा -परनरु ाम

(ता.खाड)

याथील

औद्योचगक

िसाहतीतील

अनाक

कारखान्याींनी अितापिा िक्ष
ृ तोड करुन आपयाया कारखान्याच्या आिारात

मोठ्या प्रमािात लाकूडसाठा काला असयायाची बाब माहा ऑक््ोबर, २०१७
मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास आली आहा , हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, याप्रकरिी स्थाननक िन विभागाच्या अचाकाऱ्याींनी असलायाया
सींगनमताना ही अिता िक्ष
ृ तोड होत आहा, हा ही खरा आहा काय,
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(३)

असयायास,

या

अिता

िक्ष
ृ तोडीस

आळा

घालण्याबाबत

ि

भ्रष्

अचाकाऱ्याींना ननलींत्रबत करण्याबाबत नासनाना कोिती कायगिाही काली िा
करण्यात यात आहा ,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) लो्ा एमआयडीसीमध्या िनक्षार स शापोलीमाफगत १८
कारखान्याींची तपासिी करण्यात आली असता नींशादशप काभमकयास प्रा. भल.
लो्ा , ता.खाड याथा त्रबगरपासी जळािू कक्ा ३९.७८ घ.मी. आढळून आला आहा .

सशर प्रकरिी दशनाींक २३/११/२०१७ अन्िया गन्
ु हा नोंश करून माल जप्त
करण्यात आला आहा . या व्यनतररक्त मोठया प्रमािात अिता लाकूडसाठा
आढळून आला नाही.
(२) हा खरा नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

पांढरपरू (जज.सोलापरू ) शहरात यात्रेच्यािेळी विविध
साथीच्या रोगाांची लागण होत असल्याबाबत

(१०५)

*

३६७६७ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू (जज.सोलापरू ) या नहरात आषाढी ि कानतगकी यार साच्यािाळी विविा

साथीच्या रोगाींची लागि होिन
ू रुग्िाींची सींख्या िाढत असन
ू त्यात काही
रुग्िाींचा मत्ृ यू होत आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी काली आहा काय, चौकनीत
काय आढळून आला ि त्यानष
ीं ाना नहरात साथीींना आळा घालण्यासाठी
ु ग
कायमस्िरुपी उपाययोजना करण्यासाठी कोिती कायगिाही काली िा करण्यात
यात आहा,

(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) नाही, हा खरा नाही.

पींढरपरू (जज.सोलापरू ) या नहरात आषाढी ि कानतगकी यार साच्या िाळी

कक्कजन्य आजाराची लागि होऊन कोित्याही प्रकारा रुग्िाींची िाढ दशसन
ू
आलाली नाही. तसाच सशर कालािाीत कक्कजन्य आजाराना (साथीच्या)
कोित्याही रुग्िाचा मत्ृ यू झालाला नाही.
(२) होय.

पींढरपरू नहरामध्या माहा जल
ु ,त २०१७ मध्या कक्कजन्य आजाराींचा

रुग्ि सींख्या पढ
ु ीलप्रमािा होती. दहिताप-०, डेंग्यू-१, चचकूिगनू नया-० तसाच

माहा ऑक््ोबर, २०१७ मध्या दहिताप-०, डेंग्य-ू १, चचकूिगनू नया-० इतका रुग्ि
आढळून आलाला आहा त. या दठकािी साथीना आळा घालण्यासाठी मागशनगक
सच
ू नानस
ु ार शत नदीं शन सिेक्षि (ताप/कीं्ा नर) ि ाूरफिारिी तसाच अळीनानक
फिारिी, आरोग्य भनक्षि, प्रभात फारी भभत्तीपर सका इत्याशी प्रनतबींाात्मक
उपाययोजना करण्यात आलायाया आहा त ि करण्यात यात आहा त.
(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

अिराव्या वित्त आयोगामाफवत िामाांची दे यिे प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(१०६)

*

३५७२१ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकराव्या वित्त्त आयोगातन
सन २००४-०५ मध्या जजयाहा पररषश
ू

बाींाकाम विभागाींतगगत रस्ता बाींाकाम, लहान पल
ु बाींाकाम, इमारत बाींाकाम
इत्याशी कामा पि
ू ग कालाली असताींनाही सशर कामाींची शा यका ननाी अभािी

प्रलींत्रबत असयायाचा माहा ऑक््ोबर, २०१७ मध्या िा त्याशरम्यान ननशनगनास
आला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, सशर प्रलींत्रबत शा यका अशा करण्याकररता ककती वित्तीय तरतश
ू
करण्यात आली आहा ,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन कोिती कायगिाही काली
िा करण्यात यात आहा,

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
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श्रीमती पांिजा मि
ुां े : (१) होय.

(२) सशर प्रकरिी जजयाहा पररषश, नींशरु बार या जजयाहयातील शा यका प्रलींत्रबत
असयायाचा ननशनगनास आला असन
सशर शा यका वितरीत ननाीपाक्षा जाशा
ू

कामाींना मींजरू ी दशयायाचा ननशनगनास आला आहा . नींशरु बार जजयाहा पररषशा ना
ननमागि कालायाया अनतररक्त शानयत्िाच्या प्रलींत्रबत शा यका जजयाहा पररषश

स्िननाीतन
ू अशा करण्याबाबत मख्
ु य कायगकारी अचाकारी, नींशरु बार याींना
कळविण्यात आला आहा .

(३) ि (४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

दोिामागव (जज.शसांधद
ु ग
ु )व तालुक्यात हत्तीांनी बागा ि
शेतीचे नुिसान िेल्याबाबत

(१०७)

*

३५७१३ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय

िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शोडामागग (जज.भसींाुशग
ु )ग तालक्
ु यात हत्तीींना भरिस्तीतील काळी, माड,

बागायतीींचा ि नातीचा नक
ु सान काला असयायाचा माहा सप््ें बर, २०१७ मध्या िा
त्याशरम्यान ननशनगनास आला आहा, हा खरा आहा काय,

(२) असयायास, जींगली हत्तीींमळ
ु ा याथील ग्रामस्थाींच्या जीिाला ाोका ननमागि
झाला असन
ू याथील भातनाती/फळबागा हत्तीींपासन
ू िाचवििा एक आव्हान

बनला आहा तसाच कु्ूींबाचा उशरननिागह करिा याथील नातकऱ्याींना कठीि झाला
आहा, हा ही खरा आहा काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरिी नासनाना चौकनी करुन नातकऱ्याींना हत्तीपासन
ू
होिाऱ्या

नक
ु सानाची योग्य

भरपाई शा ऊन

जींगली हत्तीींना

कोिती कायगिाही ि उपाययोजना काली िा करण्यात यात आहा ,

रोखण्यासाठी

(४) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?
श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

:

(१)

शोडामागग

िनपररक्षार सामध्या

नतलारी

ारि

पररसरात हा िाळा , आयनोडा याथा माहा सप््ें बर, २०१७ मध्या ९ विविा
नातकऱ्याींचा भात, नारळ, काजू काळी ि सप
ु ारी या नातवपकाींचा हत्तीना
नक
ु सानी त्या ननशनगनास आला आहा .
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(२) ि (३) हत्तीना नक
ु सान कालायाया ९ प्रकरिाींमध्या प्रचभलत नासन
ननिगयातील

तरतश
ू ीनस
ु ार

सींबचीं ात

नातकऱ्याींना

९२,५८०/- इतकी रक्कम अशा करण्यात आली आहा .
मानि-हत्ती

सींघषग

कमी

नक
ु सान

करण्याच्यादृष्ीना

खालीलप्रमािा उपाययोजना करण्यात यात आहा त.

भरपाई

रुपया

क्षात्रर सयस्तरािर

• िन कमगचारी/अचाकारी याींचामाफगत शररोज दशिस-रार स गस्त घालण्यात
यात.ा

• स्थाननक गािकऱ्याींचा मशतीना ्ॉचग, फ्ाका, अजग्नबाि इ.चा िापर करुन

ि हाकारा ग् तयार करुन हत्तीींना नाती ि मानिी िस्तीपासन
ू शरू
नाण्यात यात.ा

• वपक नक
ु सानी पींचनामा प्रााान्याना पि
ू ग करुन त्याची भरपाई िाळाच्या
आत अशा करण्यात यात.ा

• हत्तीींच्या हालचालीींिर लक्ष ठा िण्याकरीता हा िाळा , बाींबडे त्रब्ात ननरीक्षि
्ॉिर ननमागि करिात आला आहा त.

• हत्ती प्रनतबींाात्मक उपायाकरीता फलक लािण्यात आलाला आहा त.

• गािातील लोकाींनी हत्ती प्रनतबींाात्मक उपाय स्ित:च्या नातीत राबिािा

याकरीता कायगनाळा चा आयोजन करुन कमगचारी ि ग्रामस्थ याींना
प्रोजाक््रमाफगत हत्ती या िन्यप्राण्याबाबतची मादहती शा ण्यात आलाली
आहा .

(४) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

पाांझरा नदीिरील ननम्न तापी तथा अक्िलपािा
प्रिल्पामळ
ु े नि
ु सान झाल्याबाबत
(१०८)

*

३६८४७ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पाींझरा नशीिरील ननम्न तापी तथा अक्कलपाडा प्रकयाप पि
ू ग क्षमताना

भरुन प्रकयापाचा पािी असींपादशत जभमनीिर पसरयायामळ
ु ा नात वपकाचा
नक
ु सान झायायाचा तसाच सींपादशत क्षार सातील तामसिाडी गािाची गाि विहीर
पाण्याखाली गायायाचा ननशनगनास आला आहा , हा खरा आहा काय,
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(२)

असयायास,

उक्त

प्रकरिी

नासनाना

नातकऱ्याींना

नक
ु सान

भरपाई

शा ण्याबाबत तसाच सींपादशत क्षार सातील तामसिाडी गािासाठी निीन गाि विहीर
तयार करण्यासाठी कोिती कायगिाही काली िा करण्यात यात आहा ,
(३) नसयायास, विलींबाची कारिा काय आहा त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) हा अींनत: खरा आहा . अक्कलपाडा प्रकयाप पि
ू ग
क्षमताना भरयायाना प्रकयापाचा पािी बड
ु ीत क्षार सातील जभमनीिर पसरयायामळ
ु ा
नात वपकाींचा नक
ु सान काही प्रमािात झाला आहा . परीं तू सींपादशत क्षार सातील
तामसिाडी गािाची गाि विहीर पाण्याखाली गालाली नाही.
(२)

उक्त

प्रकरिी

नातकऱ्याींना

नक
ु सान

भरपाई

शा ण्याबाबत

महसल
ू

यींर सिामाफगत बड
ु ीतात यािाऱ्या नात जभमनीिरील वपकाींचा नक
ु सानीचा पींचनामा
करण्यात आला आहा त ि सशरील वपकाींचा मया
ू याींकनाची कायगिाही कृषी

विभागामाफगत प्रगतीत आहा . वपक नक
ु सानीचा मया
ू याींकन पि
ु ग झायायािर
सींबचीं ात

तात्काळ

नातकऱ्याींना
करण्यात

मोबशला

याईल.

अशा

तसाच

करण्याची

तामसिाडी

कायगिाही

पन
ु िगसन

क्षात्रर सयस्तरािर
गािठािासाठी

पािीपरु िठा योजनाचा उध्शि हा बड
ु ीत क्षार साच्या ्ोकानी असयायाना भविषयात
विहीरीींचा पािी शवु षत होण्याचा ाोका लक्षात घाऊन ि प्रकयापबाचाताींचा
मागिीनस
ु ार

ि

प्रनासनाच्या

सच
ू नानस
ु ार

निीन

गाि

विहीर

तयार

करण्यासाठी ि पािीपरु िठा योजना बळक्ीकरिासाठी क्षात्रर सय कायागलयाकडून
जजयाहाचाकारी, ाुळा कायागलयास अींशाजपर सक ि प्रस्ताि साशर करण्यात आला
आहा .

(३) प्रश्न उद्भ्ाित नाही.

-----------------

विधान भिन :

िॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद
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